โครงการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ในงานวันดินโลก ปี 2561
หัวข้อ “ร่วมคิดร่วมทําแต่วนั นี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”
ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561
ณ พิพธิ ภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติหรือ IUSS (International Union of Soil
Science) ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดินโลกขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๕ ณ กรุงเทพมหานคร
และมีการนําเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการ
พัฒนาที่ดิน ทรงศึกษา ค้นคว้า วิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้ประชาชนมีความ
เป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น เป็ น ที่ ม าของการเสนอให้ วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ซึ่ ง เป็ น วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก และเสนอต่อที่ประชุมองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ ๖๘ รับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก
ปี 2561 กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กํ า หนดจัด งานวั น ดิ น โลก
ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “Be the Solution to Soil Pollution” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหา
มลพิษทางดิน และเป็นสื่อกลางให้ทุกภาคส่วน เกิดการตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหามลพิษทางดิน ที่
ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร ความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้น
จากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งการทําอุตสาหกรรม การทํากิจกรรมทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์
การเพาะปลูก ที่มีใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้อง การปล่อยของเสียจากชุมชน
เมือง และการคมนาคมขนส่ง มีปริมาณขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสลายตัวยาก เพิ่มขึ้น
จํานวนมาก และถูกนําไปทําลายด้วยการฝังกลบลงดิน ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของประชากร ที่ทําให้การ
ขยายตั ว ของภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม และสั ง คมเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง ยิ่ ง ทํ า ให้
สถานการณ์ของมลพิษทางดินมีระดับความรุนแรงมากขึ้น และครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางขึ้น
เพื่ อเป็ น การน้อมรํ าลึ ก ในพระมหากรุ ณาธิ คุณ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ล
อดุลยเดช และสร้างการตระหนักถึงสถานการณ์ของมลพิษทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดโครงการ
ประกวดวาดภาพ ในหั ว ข้ อ “ร่ วมคิ ด ร่ วมทํ าแต่ วั นนี้ เพื่ อปฐพี ไร้ มลพิ ษ” ขึ้ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้มีส่วนร่วม ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ถึงปัญหามลพิษทางดิน
และถ่ายทอดเป็นภาพวาดเพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทําและเกิดการตระหนัก
ถึงความสําคัญของปัญหามลพิษทางดิน ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางดินร่วมกัน
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญ
ของทรัพยากรดินที่ต้องได้รับการปกป้อง ดูแลรักษา เพื่อไม่ให้ปัญหามลพิษทางดิน ส่งผลกระทบต่อความ
ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดได้
2.3 เพื่อนําผลงานที่ชนะการประกวดมาจัดแสดงสู่สาธารณชน ให้ปวงชนชาวไทยได้รับรู้
และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็น
ต้นแบบของนักพัฒนาทรัพยากรดินของโลก
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (4-6)
3.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (1-3)
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดวาดภาพ ดังนี้
4.1 หลักเกณฑ์การสมัคร
1) ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3
2) การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
3) โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดระดับละไม่เกิน 3 คน
4) จํ า นวนรั บ สมั ค รทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษา และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา รวมกั น ไม่ เ กิ น
100 คน โดยคัดเลือกจากผู้สมัครที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันก่อน 100 คนแรก
4.2 ขนาดผลงานที่แข่งขันการประกวดวาดภาพ
กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 38 x 52 เซนติเมตร
4.3 อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการประกวดวาดภาพ
คณะผู้ จั ด การประกวดจะจั ด เตรี ย มเฉพาะกระดาษให้ เ ท่ า นั้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ อื่ น เช่ น
กระดานรองวาด สี ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง
4.4 เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคสีไม้ สีน้ํา สีโปสเตอร์ สีชอลค์ สีเทียน สีอะคริลิค
เท่านั้น
หมายเหตุ

ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ สีสเปรย์ และเทคนิคติดปะ หรือเทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

4.5 เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
1) คุณภาพผลงาน
2) เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องการประกวด
3) ความคิดสร้างสรรค์
4) เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
หมายเหตุ

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ กรณีผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล
คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

4.6 รางวัลการประกวดวาดภาพ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จํานวน 5 รางวัล และระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 5 รางวัล รวม 10 รางวัล โดยแต่ละระดับ ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
3) รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
4.7 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1) ผูส้ นใจเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสามารถดูรายละเอียดและดาว์นโหลดใบสมัคร
ได้ที่ www.ldd.go.th
2) การสมัครประกวดวาดภาพ สามารถสมัครได้ ดังนี้
2.1) สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน หรือ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
2.2) โทรสาร 0-2561-4516 หรือ 0-2579-7687
2.3) E-mail : skyfa2009@hotmail.com หรือ ldd_vetiver@hotmail.com
4.8 กําหนดการจัดประกวดวาดภาพ
1) ขอรับ-ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดวาดภาพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ณ กรมพัฒนาที่ดิน เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th
3) การแข่ ง ขั น และประกาศผลการประกวด ในงานวั น ดิ น โลก ปี 2561 วั น ที่
6 ธันวาคม 2561 ณ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา 09.15 – 12.15 น. และประกาศผลผู้ชนะการประกวด ภายในวันเดียวกัน
4) พิธีมอบรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าประกวดวาดภาพที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
4.9 คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาที่ดิน และ
อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
5. กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สําหรับผลงานที่ไม่ได้ รับรางวัลสามารถติดต่อขอรั บคืนได้ หลังการจัดงาน ในวันและเวลาราชการ ณ
กลุ่มวิจัยและพั ฒนาการใช้ประโยชน์ หญ้าแฝกในการจัดการดิ น กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์ 0-2562-5114
หมายเหตุ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพนิดา คําศรี หรือ นางธันยพร จันกรี โทร 1760
ต่อ 2231, 0-2561-4516 หรือ นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล โทร 0-2562-5114
- ปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

