
โครงการประกวดวาดภาพระดบัประถมศึกษา และระดบัมัธยมศึกษา  
ในงานวนัดินโลก ป 2560  

หัวขอ “รักษโลก เริ่มจากรักษดิน สูความยั่งยืน” 
ระหวางวันท่ี 4 - 6 ธันวาคม 2560 

ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
 
1. หลักการและเหตุผล  

 สืบเนื่องจากการที่สหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติหรือ IUSS (International Union 
of Soil Science) รวมกับกรมพัฒนาที่ดิน เปนเจาภาพจัดการประชุมดินโลกขึ้นเมือ่ป ๒๕๔๕ ที่
กรุงเทพมหานคร ในครั้งน้ัน กรมพัฒนาที่ดินไดนําพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการพัฒนาที่ดินมาจัดแสดง ทําให IUSS เกิดความประทับใจในพระปรีชาสามารถ
และพระมหากรุณาธิคุณที่ไดทรงศึกษา คนควา วิธีการจัดการดินและแกไขปญหาทรัพยากรดินเพื่อให
เกษตรกรไดอยูดีกินดี เปนที่มาของการเสนอใหวันที ่๕ ธันวาคม ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนวันดินโลก และมีการนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่
ประชุมองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และองคการสหประชาชาติ ไดมีมติเมื่อวันที่  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ ๖๘ รับรองใหวันที่ ๕ ธันวาคมของ
ทุกป เปนวันดินโลก และตั้งแตน้ันเปนตนไป ในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกป ประเทศสมาชิกองคการ
สหประชาชาติกวา ๒๐๐ ประเทศ จะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพรอมกัน  

 ป 2560 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดจัดงานวันดินโลก ระหวาง
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื ่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดใหมีการประกวดวาดภาพในหัวขอ “รักษโลก 
เริ่มจากรักษดิน สูความยั่งยืน” ข้ึน เพือ่ใหนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไดแสดงออกซึ่ง
ความซาบซึ้งและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ทรงมีตองานดานการพัฒนาทรัพยากรดิน ทีจ่ะนําความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมสูทองถิ่น
ชนบทและประเทศชาติไดอยางยั่งยืน  

2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพื ่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  2.2 เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญ
ของทรัพยากรดินที่ตองไดรับการปกปอง ดูแลรักษา เพื่อความยั่งยืนของมวลมนุษยชาติตอไป โดยสามารถ
ถายทอดออกมาเปนภาพวาดได  
  2.3 เพื่อนําผลงานทีช่นะการประกวดมาจัดแสดงสูสาธารณชน ใหปวงชนชาวไทยไดรับรู
และนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปน
ตนแบบของนักพัฒนาทรัพยากรดินของโลก 
 



3. กลุมเปาหมาย 
 3.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  

 3.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 

4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการประกวดวาดภาพ ดังน้ี 
 4.1 หลักเกณฑการสมัคร 
  1) ผูสมัครตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 และระดบั 
มัธยมศึกษาปที่ 1-6  
  2) การแตงกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
  3) โรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารวมประกวดระดับละไมเกิน 3 คน 
  4) จํานวนรับสมัครทั ้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมกันไมเกิน          
200 คน โดยคัดเลือกจากผูสมัครกอน 200 คนแรก เขารวมการแขงขัน 
 4.2 ขนาดผลงานที่แขงขันการประกวดวาดภาพ 
  กระดาษ 100 ปอนด ขนาด 38 x 52 เซนตเิมตร 

 4.3 อุปกรณทีใ่ชในการประกวดวาดภาพ 
  คณะผูจัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษใหเทานั้น สวนอุปกรณอื ่น เชน 
กระดานรองวาด สี ผูเขาประกวดจะตองนํามาเอง 

 4.4 เทคนิคในการสรางสรรคผลงาน 
  เปนผลงานที่สรางสรรค โดยใชเทคนิคสีไม สีน้ํา สีโปสเตอร สีชอลค สีเทียน สีอะคริลิค 
เทาน้ัน  
หมายเหตุ

 4.5 เกณฑการตัดสิน พจิารณาจากองคประกอบ ดังนี ้

 ไมอนุญาตใหใชอุปกรณ สีสเปรย และเทคนิคติดปะ หรือเทคนิคที่กอใหเกิดมลภาวะ  

  1) คุณภาพผลงาน 
  2) เน้ือหาสอดคลองกับหัวขอเรื่องการประกวด 
  3) ความคดิสรางสรรค 
  4) เสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

หมายเหตุ
             คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งไดตามความเหมาะสม  

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ กรณีผลงานไมอยูในเกณฑที่ไดรับรางวัล   

 4.6 รางวัลการประกวดวาดภาพ แบงเปน ระดับประถมศึกษา จํานวน 5 รางวัล และระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 5 รางวัล รวม 10 รางวัล โดยแตละระดับ ประกอบดวยรางวัล ดังน้ี 

  1) รางวลัชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
  2) รางวลัรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวลัละ 5,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
  3) รางวลัชมเชย 3 รางวลั รางวัลละ 3,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
 
 
 



 4.7 การสมัครเขารวมกจิกรรม 
  1) ผูสนใจเขารวมการประกวดวาดภาพสามารถดรูายละเอียดและดาวนโหลดใบสมัคร 
ไดที่ www.ldd.go.th  
  2) การสมัครประกวดวาดภาพ สามารถสมัครได ดังนี้  
   2.1) สมัครดวยตนเอง ไดที่ กลุมวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน หรอื 
กลุมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนหญาแฝกในการจดัการดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน                
กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
   2.2) โทรสาร 0-2561-4516 หรอื 0-2579-7687 
            2.3) E-mail : guide09569@gmail.com หรอื0 ldd_vetiver@hotmail.com 

 4.8 กําหนดการจัดประกวดวาดภาพ 
  1) ขอรบั-ยื่นใบสมัคร ตั้งแตวันน้ี ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
   2) ประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์เขารวมประกวดวาดภาพ วันที่ 28 พฤศจกิายน 2560                
ณ กรมพัฒนาทีด่ิน เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน  www.ldd.go.th  
   3) การแขงขันและประกาศผลการประกวด ในงานวันดินโลก ป 2560 วันที่             
4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูทีด่ินเสือ่มโทรมเขาชะงุม อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มลงทะเบียนระหวางเวลา 9.00 - 10.00 น. เริ่มการแขงขันเวลา 
10.30 - 13.30 น. และประกาศผลผูชนะการประกวด ภายในวันเดียวกัน  
   4) พิธีมอบรางวัล พรอมโลและใบประกาศนียบัตร ใหแกผูเขาประกวดวาดภาพที่ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   
 4.9 คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชีย่วชาญจากกรมพัฒนาที่ดิน และ
อาจารยจากสถาบันการศึกษา    

5. กรรมสิทธ์ิของผลงานท่ีไดรับรางวัล 

 ผลงานที่ไดรับรางวัลถือเปนกรรมสิทธิข์องกรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สําหรับผลงานที่ไมไดรับรางวัลสามารถติดตอขอรับคืนไดหลังการจัดงาน ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย

ศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

โทรศัพท 032-226744  

 
หมายเหตุ  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ นายอรรถพล ใจคํา หรือ นางธันยพร จันกรี โทร 1760   
               ตอ 2231, 0-2561-4516 หรอืนางอโนชา  เทพสุภรณกุล โทร 0-2562-5114 
     -  ปดรับสมัครการประกวดวาดภาพ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
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