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โครงการประกวดวาดภาพ  หัวข้อ  “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย  ครั้งที่ 6”  

ณ  อุทยานกล้วยไม้ไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หลักการและเหตุผล 

 การวาดภาพเป็นศิลปะและสุนทรียภาพทางอารมณ์ เป็นการสื่อสารที่ไร้ขอบเขตและข้อจ ากัด

ใดๆ จนิตนาการของศิลปินแตง่แต้มผา่นพู่กันและฝแีปรงเพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ รับทราบ ได้เข้าใจในวิถีทางของ

ความงดงามที่เกิดขึ้นหรือที่ได้เห็นขณะนั้น ก าลังเป็นอยู่หรือในอนาคต ด้วยอารมณ์ร่วมอันเดียวกันดั่งค า

ที่วา่ “ภาพเพียงภาพเดียวสามารถอธิบายความหมายได้ดีกว่าค าพูดเป็นพันล้านค า” 

 บรรดาพืชพันธุ์ในธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี้ กล้วยไม้นับว่าเป็นพืชที่น่าห่วงใยว่าจะสาบสูญไป

เรื่อย ๆ เนื่องจากกล้วยไม้จะขึน้อยู่ตามสภาพนิเวศวิทยาที่จ าเพาะและมีความเหมาะสม  การท าลายสภาพ

นิเวศวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้  เผาป่าเพื่อท าไร่เลื่อนลอย  ล้วนมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของพันธุ์

กล้วยไม้ทั้งสิ้น  นอกจากนี้การน ากล้วยไม้ป่าออกมาเพื่อจ าหน่ายทั้งในระดับท้องถิ่น  หรือเพื่อส่งออกไป  

ยังต่างประเทศ  ถือได้ว่าเป็นการลดปริมาณของกล้วยไม้ในธรรมชาติโดยตรงและเป็นปริมาณมาก ท าให้

กล้วยไม้บางชนิดที่พบอยู่ทั่วไปกลายเป็นของหายาก และหลายชนิดได้ใกล้สาปสูญไปจากธรรมชาติ หรือ

แทบหาดูไม่ได้อกีแล้วในเมืองไทย 

อย่างไรก็ตาม  การท าลายมรดกทางธรรมชาติในประเทศไทยนั้น เป็นที่ประจักษ์แก่สายพระเนตร

ของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทั้ง

สองพระองค์ได้มีพระราชด าริให้ร่วมกันอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยซึ่งนับวันจะหาได้ยาก ให้คงสภาพอยู่ใน        

ป่าธรรมชาติ  และเพื่อเป็นการสนองพระราชด าริดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จึงได้ร่วมมือกับกองทัพบก 

กรมป่าไม้  องค์การพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน จัดตั้ง “โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่        

ไพรพฤกษ์ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ” เพื่อศึกษาและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทย พร้อมทั้งน ากลับคืน     

สู่ป่าแหลง่ก าเนิด 

 จากการด าเนินงานอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยเป็นงานที่ต้องด าเนนิการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

หลายปี ใช้งบประมาณจ านวนมากและจ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่าย หน่วยงาน     

ที่เกี่ยวข้องจึงได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรเอกชนในรูปของมูลนิธิขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยใช้ชื่อว่า 

“มูลนิธิกล้วยไม้ไทย” ด าเนินงานอันเป็นสาธารณะประโยชน์  เพื่อน ารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมของ

โครงการคืนชีวติกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งนี้การด าเนินงานในรูปของมูลนิธิ

นั้น มีสภาพคล่องตัวภายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง 
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 มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย และการ

ปลูกจิตส านึกในคุณค่าของกล้วยไม้ไทย จากทุกภาคส่วนทั้ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงได้

จัดโครงการประกวดวาดภาพกล้วยไม้ไทย หัวข้อ “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6” ชิงถ้วย

พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ศิลปินเป็นผู้มอบความงดงามผ่าน

จนิตนาการทางความคิด และมุมมอง ที่ทุกคนสามารถเข้าใจและให้ความรู้สึกส านึกในการร่วมใจกันพิทักษ์

รักษา อนุรักษ์  กล้วยไม้ไทยในวิถีชีวติธรรมชาติความเป็นไทยไว้ให้คงอยู่สบืไปอย่างยั่งยืน   
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อร่วมกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2559  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ มีจนิตนาการทางธรรมชาติ ได้รับ ความรู ้

ประสบการณ ์ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามของกล้วยไม้ไทย 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนธิิกล้วยไม้ไทยเสริมสร้างจิตส านึกความรักธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย 
 

 

วัน เวลา  และสถานที่ 

  วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  ณ อุทยานกล้วยไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อ.สันทราย  จ.เชยีงใหม่ 
 

ประเภทของการแข่งขันประกวดวาดภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. ประเภทภาพวาดเหมือนจรงิ   

1.1 แบบไม่จ ากัดเทคนิค (สีน้ า/สีเทียน/ดินสอไม้ระบายน้ า และ/หรืออื่นๆ ตามความ

ถนัด)    

แบ่งเป็น 2 ระดับอายุ ระดับช่วงอายุ  8–14 ปี และระดับช่วงอายุ 15–18  ปี 

กติกาการแข่งขัน 

1. ผูเ้ข้าร่วมประกวดวาดภาพ วาดภาพในวันเสารท์ี่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559   

ตั้งแตเ่วลา 08.00-12.00 น. ตามจุดแสดงกล้วยไม้ไทยที่คณะกรรมการจัดแสดงไว้ให้ 

2. ผูเ้ข้าร่วมประกวดวาดภาพจะต้องมีช่วงอายุตามที่คณะกรรมการก าหนด 

3. วาดภาพกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่เหมือนจริง ขนาดภาพ 12x16 นิ้ว จากต้นกล้วยไม้

ไทยที่คณะกรรมการจัดแสดงไว้ให้ 

4. ผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพจะต้องน าดินสอ สี พู่กัน แปรง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่

ถนัดมาเอง 

5. คณะกรรมการจะเป็นผู้เตรยีมกระดาษวาดและกระดานรองวาด  ให้ในวันงาน 

6. ภาพที่ได้รับรางวัลการประกวดถือเป็นกรรมสทิธิ์ของมูลนธิิกล้วยไม้ไทย 

7. ผูเ้ข้าร่วมประกวดวาดภาพจะได้รับเกียรตบิัตรทุกคน 
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1.2 ประเภทภาพเหมือนจริงกล้วยไม้ไทย แบบไม่จ ากัดเทคนิค (สีน้ า,สีน้ ามัน หรือ  

สีอคลิิค)  ระดับอุดมศกึษาและประชาชนทั่วไป 

กติกาการแข่งขัน 

1. เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป   

2. วาดภาพกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ท่ีเหมือนจรงิ ในหัวข้อ “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย”   

3. ขนาดภาพวาดที่ส่งเข้าร่วมประกวดให้มีด้านกว้างหรือด้านยาว ไม่น้อยกว่า 100 ซม.  

และไม่เกิน 150 ซม. ไม่รวมกรอบ 

4. ภาพท่ีได้รับรางวัลการประกวดถอืเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิกล้วยไม้ไทย 

5. มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 2 ภาพ โดยที่ผลงานนั้นต้องไม่เคยผ่านการ

ประกวดที่ใดมาก่อน  

6. ผูเ้ข้าร่วมประกวดวาดภาพจะได้รับเกียรตบิัตรทุกคน 

7. ถ้าผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องการจ าหน่ายผลงานชิ้นนั้นๆ ในวันจัดแสดงภาพ (วันที่    

28 กพ.-6 มีค.59) ขอให้แจ้งราคาภาพวาดในแบบฟอร์มที่คณะกรรมการจัดให้ และ

อุทิศเงิน 20% ของราคาภาพวาดที่จ าหน่ายได้ ให้แก่มูลนิธิกล้วยไม้ไทย 

8. ส่งภาพเข้าร่วมประกวดภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 16.00  น. 

 

1.3 ประเภทภาพเหมือนจริงกล้วยไม้ไทยฟ้ามุ่ย  แบบไม่จ ากัดเทคนิคสีน้ า  สีน้ ามัน 

หรอื  สีอคลิิค  ระดับอุดมศกึษาและประชาชนทั่วไป 

กติกาการแข่งขัน 

1. เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป   

2. วาดภาพกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ท่ีเหมือนจรงิ ในหัวข้อ “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย”   

3. ขนาดภาพวาดที่ส่งเข้าร่วมประกวดให้มีด้านกว้างหรือด้านยาว ไม่น้อยกว่า 100 ซม.  

และไม่เกิน 150 ซม. ไม่รวมกรอบ 

4. ภาพท่ีได้รับรางวัลการประกวดถอืเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิกล้วยไม้ไทย 

5. มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 2 ภาพ โดยที่ผลงานนั้นต้องไม่เคยผ่านการ

ประกวดที่ใดมาก่อน  

6. ผูเ้ข้ารว่มประกวดวาดภาพจะได้รับเกียรตบิัตรทุกคน 

7. ถ้าผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องการจ าหน่ายผลงานชิ้นนั้นๆ ในวันจัดแสดงภาพ (วันที่    

28 กพ.-6 มีค.59) ขอให้แจ้งราคาภาพวาดในแบบฟอร์มที่คณะกรรมการจัดให้ และ

อุทิศเงิน 20% ของราคาภาพวาดที่จ าหน่ายได้ ให้แก่มูลนิธิกล้วยไม้ไทย 

8. ส่งภาพเข้าร่วมประกวดภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 16.00  น. 
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2. ภาพวาดประเภทสร้างสรรค์ไม่จ ากัดเทคนิคการวาด 

  กติกาการแข่งขัน 

1.   เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป    

2. วาดภาพกล้วยไม้ในความเป็นไทย ประเภทสร้างสรรค์ไม่จ ากัดเทคนิคการวาด  

3. ขนาดภาพวาดที่ส่งเข้าร่วมประกวดให้มีด้านกว้างหรือด้านยาว ไม่น้อยกว่า 100 ซม.  

และไม่เกิน 150 ซม. ไม่รวมกรอบ 

4. ภาพท่ีได้รับรางวัลการประกวดถอืเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิกล้วยไม้ไทย 

5. มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 2 ภาพ โดยที่ผลงานนั้นต้องไม่เคยผ่านการ

ประกวดที่ใดมาก่อน      

6. ผูเ้ข้าร่วมประกวดวาดภาพจะได้รับเกียรตบิัตรทุกคน 

7. ถ้าผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องการจ าหน่ายผลงานชิ้นนั้นๆ ในวันจัดแสดงภาพ (วันที่ 28 

กพ.-6 มคี.59)  ขอให้แจ้งราคาภาพวาดในแบบฟอร์มที่คณะกรรมการจัดให้ และอุทิศ

เงิน 20% ของราคาภาพวาดที่จ าหนา่ยได้ ให้แก่มูลนธิิกล้วยไม้ไทย 

 

รางวัลแต่ละประเภท 

1. ประเภทภาพเหมือนจริงไม่จ ากัดเทคนิคการวาด (สน้ี า/สีเทยีน/ดินสอไม้ระบายน้ า) 

และ/หรอือื่นๆ ตามความถนัด 

1.1 ระดับช่วงอายุ  8-14 ปี  และ 15-18 ปี 

       รางวัลชนะเลิศ  5,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

       รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 4,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 3,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

       รางวัลชมเชยรางวัลละ    1,500   บาท     จ านวน 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
 

2. ประเภทภาพวาดกล้วยไม้ไทยเหมือนจริง   สีน้ า   สีน้ ามัน    สีอคลิิค  หรอือื่นๆ 

 ระดับอุดมศกึษา/ประชาชนทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ  30,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ........................ 

รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 20,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ......................... 
  รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 10,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก .......................... 
  รางวัลชมเชยที่ 1               5,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ........................... 
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     รางวัลชมเชยที่ 2               5,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ................................ 
 รางวัลชมเชยที่ 3               5,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก .............................. 
 

3. ประเภทภาพวาดกล้วยไม้ไทยเหมือนจริง กล้วยไม้ไทยฟ้ามุ่ย สีน้ า สีน้ ามัน สีอคลิิค  

หรอือื่นๆ  ระดับอุดมศกึษา/ประชาชนทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ  30,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ........................ 

รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 20,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ......................... 

  รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 10,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก .......................... 

  รางวัลชมเชยที่ 1               5,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ........................... 

     รางวัลชมเชยที่ 2               5,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ................................ 

 รางวัลชมเชยที่ 3               5,000  บาท   พรอ้มเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก .............................. 
 

4.   ภาพวาดประเภทสร้างสรรค์ไม่จ ากัดเทคนิคการวาด 

  ระดับอุดมศกึษา และประชาชนทั่วไป  หรอืศิลปินมืออาชีพ 

รางวัลชนะเลิศ  30,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ........................ 

รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 20,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ......................... 

  รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 10,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก .......................... 

  รางวัลชมเชยที่ 1               5,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ........................... 

     รางวัลชมเชยที่ 2               5,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก ................................ 

 รางวัลชมเชยที่ 3               5,000  บาท   พรอ้มเกียรติบัตร 

รับถ้วยรางวัลจาก .............................. 
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สถานที่จัดการประกวดวาดภาพ  และส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด 

1. สถานที่ประกวดวาดภาพ 

ณ  อุทยานกล้วยไม้ไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

อ.สันทราย  จ.เชียงใหม ่ เวลา  08.00  น.  เป็นต้นไป 

2. สถานที่ส่งภาพเข้าร่วมประกวด 

ส านักงานมูลนธิิกล้วยไม้ไทย อาคารรัตนโกสินทร์ 200  ปี  คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชยีงใหม่  50290 

โทรศัพท์  0 5387 3623 และ 0 5387 3624    โทรสาร 0 5387 3624   

ตั้งแต่  วันท่ี 22-26  กมุภาพันธ์ 2559   เวลา  08.30-16.00 น. 
 

 

 หมายเหตุ:   ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพในแต่ละประเภทสามารถแข่งขันในระดับที่ 

สูงกว่าได้แต่ต้องสละสิทธิ์การแข่งขันในระดับตนเอง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.   นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ประโยชน์และเห็นคุณค่าของ

กล้วยไม้ไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์มากขึ้น สามารถสร้างจิตส านึกในการรักธรรมชาติ รู้จักการอนุรักษ์และท านุ

บ ารุงรักษาพันธุ์กล้วยไม้ไทย 

 2.   ภาพที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดทุกประเภท มูลนิธิกล้วยไม้ไทยสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในกิจการตา่งๆ ของมูลนธิิฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 3.   เสริมสรา้งทักษะการวาดภาพที่ถูกต้องและร่วมอนุรักษ์ศิลปะการวาดภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


