
โครงการประกวดวาดภาพระดับเยาวชน 
หัวขอเร่ือง  “46 ปของการพัฒนาทีด่ิน มุงสูการใชท่ีดินอยางยัง่ยนื” 

วันท่ี  21 พฤษภาคม 2552 
ณ  หองประชมุ  801  ชั้น 8  อาคาร 8 ชั้น 

กรมพัฒนาที่ดนิ  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 
   
1.  หลักการและเหตุผล 
 กรมพัฒนาที่ดิน กอตั้ง มาตั้งแตป  2506    ถึงปจจุบัน เปนระยะเวลานาน ถึง 46 ป โดยมีภาระหนาที่หลัก
เกี่ยวกับการสํารวจ จําแนกดิน วางแผนการใชประโยชนที่ดิน  ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อหาเทคโนโลยีในอนุรักษ
ดินและน้ํา   การปรับปรุงบํารุงดิน  และฟนฟูดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ   เพื่อใหใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร
ไดอยางยั่งยืน  และไดปฏิบัติงานตางๆดังกลาวอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และถายทอดเทคโนโลยีตางๆสู
เกษตรกร นําไปปฏิบัติและสามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางยั่งยืน ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนเตือนให
เยาวชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษดินและน้ํา   การปรับปรุงบํารุงดิน  และฟนฟูดิน ใหมีความ
อุดมสมบูรณ  และใชประโยชนไดอยางยั่งยืน   กรมพัฒนาที่ดินรวมกับสมาคมอนุรักษดินและน้ําแหงประเทศ
ไทยจึงไดจัดการประกวดวาดภาพระดับเยาวชนในหัวขอ  “46 ป ของการพัฒนาที่ดิน มุงสูการใชที่ดินอยาง
ยั่งยืน”  ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหเยาวชนมีโอกาสศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการอนุรักษดินและน้ํา   การ
ปรับปรุงบํารุงดิน  และฟนฟูดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ  และใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 
 2.2  เพื่อใหเยาวชนไดแสดงออกถึงความรู  ความเขาใจ  และทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษดินและ
น้ํา   การปรับปรุงบํารุงดิน  และฟนฟูดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ  และเกิดความยั่งยืน 
 2.3  เพื่อใหเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในการวาดภาพตอสาธารณชน 
 
3.  การแบงระดับการประกวด 
 การประกวดวาดภาพ  แบงออกเปน  2  ระดับ  คือ 
 1)  ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
 2 ) ระดับมัธยมศึกษาปที่  1 – 3 
 ทั้ง 2 ระดับ  วาดภาพภายใตหัวขอเร่ือง  “46 ป ของการพัฒนาที่ดิน มุงสูการใชท่ีดินอยางยั่งยืน”   
 
 
 



4.  คุณสมบัติของผูเขารวมประกวดวาดภาพ 
4.1  เปนนักเรียนของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวมทั้งบุตรหลาน

ขาราชการและลูกจางของกรมพัฒนาที่ดิน 
 4.2  แตงกายเครื่องแบบนักเรียน  ของโรงเรียนที่สังกัด 
 4.3  ศึกษาอยูในระดับชั้นของการประกวด 

4.4  รับสมัครผูเขารวมประกวดวาดภาพ  ระดับละ 125 คน  รวม 2 ระดับ  ไมเกิน 250 คน 
5.  การรับสมัคร  สถานศึกษาตาง ๆ กรอกแบบตอบรับ  สงกลับมาที่  (กรุณาเลือกสงเพียง 1 แหง) 
 5.1  ฝายสารบรรณ  สํานักงานเลขานุการกรม  โทรศัพท/โทรสาร 0-2941-2227 
 5.2  ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ  สํานักงานเลขานุการกรม   

       โทรศัพท 0-2579-8515  โทรสาร 0-2941-2139 
5.3  กลุมวิจัยและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว  สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

          โทรศัพท/โทรสาร  0-2579-1970 
6.  คณะกรรมการการตัดสิน  ประกอบดวย 
 6.1  ผูทรงคุณวุฒิจากกรมพัฒนาที่ดิน 

6.2  นายชางศิลป  ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ  สํานักงานเลขานุการกรม   กรม
พัฒนาที่ดิน 

6.3  ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมอนุรักษดินและน้ําแหงประเทศไทย  
7.  หลักเกณฑการตัดสิน  ประกอบดวย 

7.1  องคประกอบของภาพ 
7.2  การใชสีและลายเสน 
7.3  การสื่อความหมายของภาพ 

8.  วันเวลาและสถานที่  ของการจัดประกวด 
 20  พฤษภาคม 2552       ปดรับสมัคร 
 21  พฤษภาคม    2552 
  ชวงเชา 

8.00-8.50 น. ลงทะเบียน ณ หองประชมุ 801 ช้ัน 8 อาคาร 8 ช้ัน                       
กรมพัฒนาที่ดนิ 

   9.00-12.00 น. ประกวดวาดภาพ 
ชวงบาย  
13.00-14.30 น.                    รายการ ตอบปญหา เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดนิสูการใชที่ดนิ

อยางยั่งยืน 



15.00-16.00  น. ประกาศผลการประกวดวาดภาพ  และพิธีมอบรางวัลผูชนะ
การประกวด ณ หองประชมุ 801  ช้ัน 8  อาคาร 8 ช้ัน                  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 
9.  วัสดุอุปกรณการวาดภาพ 

9.1  ผูจัดการประกวดเตรียมกระดาษวาดเขียน  ขนาด  38 x 52  ซ.ม.  วาดไดทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน 
 9.2  ผูเขาประกวดวาดภาพจัดเตรียมสีตาง ๆ มาเองตามความถนัด  เชน  สีเทียน  สีน้ํา  สีโปสเตอร  
สีไม  ฯลฯ 
 9.3  อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ตองใช  เชน  กระดานรอง  พูกัน  กระบอกใสน้ํา  จานผสมสี  ผูเขาประกวด
จัดเตรียมมาเองตามตองการ 
10.  รางวัลประกวดวาดภาพ 
 10.1  ระดับประถมศึกษา 

          10.1.1  รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  ทุนการศึกษา 5,000 บาท  พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 
           10.1.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จํานวน 1 รางวัล  ทุนการศึกษา 3,000 บาท  พรอมโล
ประกาศเกียรติคุณ 

          10.1.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จํานวน 1 รางวัล  ทุนการศึกษา 2,000 บาท  พรอมโล
ประกาศเกียรติคุณ 

          10.1.4  รางวัลชมเชย 10 รางวัล  ทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท  พรอมใบประกาศ
เกียรติคุณ 

10.2  ระดับมัธยมศึกษา 
          10.2.1  รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  ทุนการศึกษา 5,000 บาท  พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 
          10.2.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จํานวน 1 รางวัล  ทุนการศึกษา 3,000 บาท  พรอมโล

ประกาศเกียรติคุณ 
           10.2.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จํานวน 1 รางวัล  ทุนการศึกษา 2,000 บาท  พรอมโล
ประกาศเกียรติคุณ 
                          10.2.4  รางวัลชมเชย 10 รางวัล  ทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท  พรอมใบประกาศ
เกียรติคุณ 
11.  กรรมสิทธ์ิของภาพวาด 
 ภาพวาดทุกภาพที่เขารวมประกวดถือเปนกรรมสิทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  และสมาคมอนุรักษดิน
และน้ําแหงประเทศไทย  โดยเฉพาะภาพที่ไดรับการตัดสินใหชนะการประกวดทั้ง 2 ระดับ  กรมพัฒนา
ที่ดินและสมาคมฯ มีสิทธิ์ที่จะนําไปจัดแสดง  นําลงวารสาร  ลงเว็บไซตและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม   



แบบตอบรบั 
การเขารวมประกวดวาดภาพ 

หัวขอเรื่อง “46 ป ของการพัฒนาที่ดิน มุงสูการใชท่ีดินอยางยั่งยืน”  และรวมชมนิทรรศการฯ 
 
คําอธิบาย  โปรดกรอกขอความลงในชองวางและทําเครื่องหมาย  หนา  
 ช่ือสถานศึกษา................................................................................... 
 ที่อยู................................................................................................... 
 ........................................................................................................... 
 โทรศัพท/โทรสาร.............................................................................. 
  1.  ขอสงนักเรียนประกวดวาดภาพหัวขอ “46 ป ของการพัฒนาทีด่นิ มุงสูการใชท่ีดิน
อยางยัง่ยนื” ในวนัพฤหัสบดทีี่  21  พฤษภาคม  2552  เวลา 08.00 -12.00 น.  ณ หองประชุม 801 อาคาร 8 ช้ัน  
กรมพัฒนาที่ดนิ  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 
    ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6  จํานวน.....................คน 
    ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3  จํานวน.......................คน 
  2.  ขอสงนักเรียนรวมชมนิทรรศการ   ในระหวางวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2552 
 โปรดระบุวันที่  23 24 25   พฤษภาคม  2552 

 ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6  จํานวน.....................คน 
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3     จํานวน....................คน 

ช่ืออาจารย/บุคลากร  ที่รับผิดชอบ.............................................................. 
โทรศัพท..................................................โทรสาร...................................... 
ยานพาหนะยี่หอ........................... ทะเบียน....................จํานวน............คน 
 ทั้งนี้  ขอใหสงแบบตอบรับภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552  ไดที่หนวยงานตาง ๆ ของกรม
พัฒนาที่ดิน  ดังนี้(เลือกสงเพียง 1 หนวยงาน) 

- ฝายสารบรรณ  สํานักงานเลขานุการกรม  โทรศัพท/โทรสาร  0-2941-2227 
- ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ   

โทรศัพท  0-2579-8515  โทรสาร 0-2941-2139 
- กลุมวิจยัและพัฒนาการจดัการดินเปรี้ยว  สํานักวิจยัและพัฒนาการจดัการที่ดิน  

โทรศัพท/ โทรสาร 0-2579-1970 


