
โครงการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
ในงานวันดินโลก ปี 2565 

หัวข้อ “Soil : where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” 
ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2565 

ณ สถานพีัฒนาที่ดินตาก 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) 
ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดินโลกขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๕ ณ กรุงเทพมหานคร และ 
มีการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาที่ดิน ทรงศึกษา ค้นคว้า วิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน
เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู ่ที ่ดีขึ ้น เป็นที่มาของการเสนอให้วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้าย 
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เป็นวันดินโลก และเสนอต่อที่ประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ ๖๘ 
รับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก 
 ปี 2565 กรมพัฒนาที ่ด ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานวันดินโลก  
ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “Soil : where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจถึงความสำคัญของดิน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิตอาหารสำหรับประชากรโลก เพื่อเป็น
สื่อกลางให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรดิน 
ให้คงการใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน สามารถผลิตอาหารได้อย่างมั่นคง เป็นอาหารที่ปลอดภัย สร้างสุขภาวะ
ที่ดีทั้งต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค 
 ดังนั้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรดิน 
ให้คงการใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน มั่นคง และปลอดภัย  กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดโครงการประกวดวาดภาพ
จากดิน ในหัวข้อ “Soil : where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ขึ้น เพื่อให้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้มีส่วนร่วม ได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ถึงความสำคัญของดิน 
ต่อการผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก โดยถ่ายทอดเป็นภาพวาดเพื่อสื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมทำ  
และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน บำรุงรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรดินให้คงเป็นแหล่งผลิตอาหาร 
ได้อย่างพอเพียง มั่นคง และปลอดภัยได้ยืนนานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  2.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ
ของทรัพยากรดินที่ต้องได้รับการปกป้อง ดูแลรักษาให้คงอยู่ สามารถใช้ประโยชน์ได้ยืนนานต่อไป 
  2.3 เพ่ือนำผลงานที่ชนะการประกวดจัดแสดงสู่สาธารณชนในงานวันดินโลก ปี 2565 
 



3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
 3.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 3 
 
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดวาดภาพ ดังนี้ 
 4.1 หลักเกณฑ์การสมัคร 
  1) ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 - 3  
  2) การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
  3) โรงเรียนสามารถคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมประกวดตามท่ีระดับละ 2 คน 
  4) จำนวนรับสมัครทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมกันไม่เกิน 60 คน 
โดยคัดเลือกจากผู้สมัครที่ส่งแบบตอบรับสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพก่อนเป็นอันดับแรก  

 4.2 ขนาดผลงานที่แข่งขันการประกวดวาดภาพ 
  กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 38 x 56 เซนติเมตร  

 4.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดวาดภาพ 
  คณะผู้จัดการประกวด จะจัดเตรียมกระดาษ และดินสีต่างๆ ซึ่งบดละเอียดให้เท่าน้ัน 
ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระดานรองวาด และสีอื่นๆ ที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ รวมทั้ง
วัสดุสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดสีอื่นๆ สามารถนำมาใช้ประกอบเป็นภาพวาดให้สวยงามได้ โดยผู้เข้าประกวด
ต้องจัดเตรียมมาเอง 

 4.4 เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ โดยต้องใช้ดินเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดสีต่างๆ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของชิ้นงาน และสามารถใช้ร่วมกับวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ ได้แก่ สีเขียวจากใบไม้ 
สีม่วง สีน้ำเงิน สีแดง สีชมพูจากดอกไม้ หรือใช้ร่วมกับสีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอลค์ สีเทียน สีอะคริลิค ได้ 

 4.5 เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังน้ี 
  1) คุณภาพผลงาน 
  2) เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องการประกวด 
  3) ความคิดสร้างสรรค์ 
  4) เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
 
หมายเหตุ 1) ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ สีสเปรย์ และเทคนิคติดปะ หรือเทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
  2) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ  
  3) กรณีผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลด 
                         รางวัลใดรางวัลหน่ึงได้ตามความเหมาะสม  
 
 



 4.6 รางวัลการประกวดวาดภาพ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 รางวัล และระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 5 รางวัล รวม 10 รางวัล โดยแต่ละระดับ ประกอบด้วยรางวัล ดังน้ี 
  1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
ประกาศนียบัตร 
  2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
และประกาศนียบัตร 
  3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
และประกาศนียบัตร 
  4) รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 700 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 

 4.7 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
  1) ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสามารถดูรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ 
คิวอาร์โค้ด หรือลิงก์ที่แนบไว้ 
  2) การสมัครประกวดวาดภาพ สามารถสมัครได้ ดังน้ี 
   2.1) สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน กองวิจัย
และพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
   2.2) ส่งใบสมัครทางอีเมล soil.improve99@gmail.com 

 4.8 กำหนดการจัดประกวดวาดภาพ 
  1) สามารถย่ืนใบสมัคร ต้ังแต่วันน้ี จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
   2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดวาดภาพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565                
ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th 
   3) การแข่งขันและประกาศผลการประกวด ในงานวันดินโลก ปี 2565 วันที่ 7 ธันวาคม 
2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก โดยเริ ่มลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ระหว่างเวลา 08.30 - 
09.00 น. เริ่มการแข่งขันเวลา 09.30 - 13.00 น. และประกาศผลผู้ชนะการประกวดภายในวันแข่งขัน 
   4) พิธีมอบรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าประกวดวาดภาพที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 
จังหวัดตาก 

 4.9 คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ผู้เชี ่ยวชาญจากกรมพัฒนาที่ดิน และอาจารย์จาก
สถาบันการศึกษา  
 
5. กรรมสิทธิ์ของผลงานท่ีได้รับรางวัล 
 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับคืนได้หลังจากการจัดงาน ในวันและเวลาราชการ  
ณ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน       
 
หมายเหตุ 1) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวพนิดา คำศรี หรือ นางธันยพร จันกรี  
      โทร. 1760 ต่อ 2230 และ 2231 

2) ปิดรับสมคัรการประกวดวาดภาพ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 



 

 

แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพจากดิน 

งานวันดินโลก ปี 2565  
หัวข้อ “Soil : where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” 

วันท่ีแข่งขัน  7 ธันวาคม 2565  เวลา 09.30 – 13.00 น. 
 
 

ระดับการแขง่ขัน  ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 
  

 โรงเรียน......................................................................................................................................................... 

1. ช่ือ – นามสกุล...............................................................อายุ.....................ปี ระดับช้ัน............................. 

2. ช่ือ – นามสกุล...............................................................อายุ.....................ปี ระดับช้ัน............................. 

 

ที่อยู่ (สำหรับจัดส่งใบประกาศนียบัตร ใช้พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน)  

โรงเรียน......................................................................................................................................................... 

เลขที่…………………................…………ซอย.........................................ถนน...................................................... 

ตำบล/แขวง..........................................................................อำเภอ/เขต....................................................... 

จังหวัด................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

คำรับรองของสถานศึกษา 
 
ข้าพเจ้า...............................................นามสกุล................................................ตำแหน่ง.................................................... 

ช่ือสถานศึกษา..........................................................จังหวัด................................................โทรศัพท์................................. 

ขอรับรองว่านักเรียนที่มีชื ่อในใบสมัครร่วมประกวดวาดภาพดังกล่าวข้างต้น เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา 
อยู่ในสถานศึกษาจริง ดังที่ได้แจ้งไว้ทุกประการ และมีความยินดีส่งนักเรียน เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ 
“Soil : where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” จัดโดย กรมพัฒนาที่ดิน 

 

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

          วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ..................... 


