
การประกวดวาดภาพสําหรับเยาวชน ประจําปี 
คําประกาศสําหรับครูและโรงเรียน

 

การแข่งขันประกวดภาพวาด สําหรับเยาชนอายุระหว่าง 7-13 ปี

โครงการ MAP ได้เชิญชวนเยาวชนจากโรงเรียนประถมทั่วทุกภูมิภาค 
และเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่อยู่บริเวณป่าชายเลน เข้าร่วมสร้างสรรค์งาน
ศิลปะในหัวข้อ 

“ทําไมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนจึงมีความสําคัญ
ต่อชุมชนของฉัน”

ผู้ชนะการแข่งขันเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทยจะได้รับการตีพิมพ์ภาพ
วาดลงในปฏิทินประจําป ี ร่วมกับผู้ชนะเลิศจากประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อนําปฏิทินดังกล่าวแจกจ่ายไปยังนานาชาติ ในการปลูกจิต
สํานึกเรื่องของระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน โดยการแข่งขันที่สร้างสรรค์
ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนตระหนักและปลูกจิตสํานึกในเรื่องของ
ป่าชายเลน ให้กําลังใจและรับฟังเสียงที่สร้างสรรค์จากเยาวชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณป่าชายเลน
เราต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านในการจัดกิจกรรมครั ้งนี ้ใน
โรงเรียนของท่าน โดยการติดต่อประสานงานกับครูสอนศิลปะและ
วิทยาศาสตร์ในพื้นที่และสนับสนุนครูให้ทํางานร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้

รูปแบบของภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด
เทคนิควิธีการ: ภาพวาดระบายส,ี ภาพวาดดินสอส,ี ภาพลงสีหมึก, ภาพ
สีน้ํา, ภาพตัดแปะ, ภาพเขียนดินสอส,ี ภาพวาดสีเทียน ฯลฯ

Mangrove Action Project
PO Box 1854 Port Angeles, WA 98362-0279  USA  phone/fax (360) 452-5866 
e-mail: mangroveap@olympus.net  website: www.mangroveactionproject.org

"Partnering with mangrove forest communities, grassroots NGOs, researchers and local governments to conserve
and restore mangrove forests and related coastal ecosystems, while promoting community-based,

sustainable management of coastal resources."
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ขนาดของภาพ: วาดภาพลงบนผืนผ้าใบหรือกระดาษโปสเตอร์ขนาด 45 
ซม. X 30 ซม. 
(18 นิ้ว x 12 นิ้ว) ภาพวาดควรจัดให้อยู่ในรูปแบบแนวนอน (ด้านยาวอยู่
ตามขวาง และด้านสั้นอยู่แนวนอน) เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าปฏิทิน (ทาง
เราเคยได้รับภาพวาดที่ยอดเยี่ยมมากในรูปแบบแนวตั้ง แต่โชคไม่ดีที่ไม่
สามารถนํามาใช้งานได้)
คําบรรยายของศิลปิน: เขียนคําบรรยายด้านหลังของภาพดังราย
ละเอียดต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุลของศิลปิน อายุ ชื่อโรงเรียน ที่อยู ่ เมือง 
ประเทศ และชื่อภาพ
ขอบเขตของอาย:ุ อายุระหว่าง 7-13 ปี
คําแนะนําในการส่งภาพวาด: ส่งภาพที ่ชนะการประกวดในหลอด
กระดาษ เหมือนกับที่ใช้สําหรับส่งโปสเตอร์ ห้ามพับชิ้นงานโดยเด็ดขาด 
และต้องแน่ใจว่าส่งภาพทางไปรษณีย์เป็นแบบลงทะเบียนรับรอง 

กติกาการตัดสินผู้เข้าร่วมแข่งขัน
แต่ละโรงเรียนจะจัดนิทรรศการแข่งขันวาดภาพภายในโรงเรียนของ
ตนเอง แล้วคัดเลือกผู้ชนะเลิศ 3 อันดับแรก หลังจากนั้น NGOs ในพื้นที่ที่
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะเก็บรวบรวมภาพของผู้ที่ชนะการแข่งขันจาก
แต่ละโรงเรียน แล้วส่งกลับมายังสํานักงาน MAP เพื่อทําการคัดเลือกอีก
ครั้งโดยทีมงาน
รางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลที ่1  จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยปฏิทิน 3 ฉบับ ที่จัด

พิมพ์ขึ้นเพื่อจําหน่าย               ไปทั่วโลก
รางวัลที่ 2 จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยปฏิทินที่จัดพิมพ์ขึ้น
เพื่อจําหน่ายไปทั่วโลก
รางวัลที่ 3 จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยปฏิทินที่จัดพิมพ์ขึ้น
เพื่อจําหน่ายไปทั่วโลก
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับปฏิทินจํานวน 2 ฉบับ
NGOs ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับปฏิทินจํานวน 8 ฉบับ



กําหนดเวลาในการส่งภาพวาด

กรุณาส่งภาพวาดกลับมายังสํานักงาน MAP ภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 

Monica Gutierrez-Quarto,
Calendar Project Coordinator
c/o Mangrove Action Project
P.O. Box 1854
Port Angeles, WA 98362-0279,USA
Tel. / fax (360) 452-5866
E-mail: <monicaquarto@hotmail.com> and<mangroveap@olympus.net>

กรุณาส่งภาพมาในหลอดกระดาษหรือในกล่องพัสดุ แต่ห้ามพับ!
NGO ท้องถิ่นที่ท่านสามารถติดต่อ : MANGROVE ACTION PROJECT (MAP)

บุคคลที่ท่านสามารถติดต่อ : คุณ จารุวรรณ แก้วมหานิล (นิ้ง)                                                                                                        

โทร : 075-226-258         E-mail: <map.seasia@gmail.com>

กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบหากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
โดยติดต่อมายัง

     MANGROVE ACTION PROJECT (MAP)

        อาคารเย่าตัก B-206 
ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง  จ.ตรัง 92000                     

คําแนะนําสําหรับการให้การศึกษานอกสถานที่และบทเรียนใน
ห้องเรียน
ทางเราขอแนะนําว่าการประกวดในครั้งนี้สามารถจัดให้เกิดขึ้นพร้อมกัน
กับโครงการการให้การศึกษาทางนิเวศวิทยาป่าชายเลนที่มีความเชื่อม
โยงกันแก่เยาวชน บทเรียนครั้งนี้จะเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของป่า
ชายเลนต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชาวประมง และหรือชีวิตของสัตว์ที่อาศัย
อยู่ร่วมกันในป่าชายเลน จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้
เยาวชนที่เข้าร่วมได้มีความเข้าใจมากขึ้นถึงบทบาทที่สําคัญของป่าชาย
เลนต่อชีวิตและชุมชนของพวกเขา
1. ข้อมูลและสื่อที่ใช้ช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนได้แก ่ หนังสือเรียน 

หลักสูตรป่าชายเลน สไลด์และวิดีโอ
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2. การให้การศึกษากับเยาวชนด้านนิเวศวิทยานอกสถานที่เพื ่อการ
สังเกตการณ์ครั้งแรกร่วมกับครูและหรือทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น
นั้น จะทําให้พวกเขาสังเกตเห็นถึงรูปแบบที่หลากหลายของชีวิตที่
อาศัยอยู่ในป่าชายเลนอย่างเช่น นกหลากสี ปลา ปู สัตว์ทะเลประเภท
หอย ปลาหมึก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และแมลงต่าง ๆ 
และในขณะเดียวกันก็ยังได้เรียนรู้ลักษณะพิเศษของพืชและต้นไม้
โกงกางที่อยู่ร่วมกัน

3. ช่วงเวลาระหว่างและหลังจากการศึกษานอกสถานที่ เยาวชนสามารถ
ตั้งคําถามเพื่อสัมภาษณ์ผู้ปกครองหรือชาวประมงพื้นบ้านในท้องถิ่น
เกี่ยวกับป่าโกงกางในภูมิภาคของพวกเขา ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของป่าชายเลนในพื้นที่ รวมทั้งทําไมป่าชายเลนจึงมีความสําคัญ และ
อะไรเป็นปัญหาที่ตามมาเมื่อป่าชายเลนถูกทําลาย

4. จากผลของการวิจ ัยในกิจกรรมการศึกษานอกห้องเร ียนพบว่า 
เยาวชนน่าจะต้องการสร้างสรรค์ภาพวาดในการแข่งขันภาพวาด
ปฏิทินประจําปี

ขอแสดงความนับถือ

Monica Alicia Paz Gutierres-Quarto,
Calendar Project Coordinator
Mangrove Action Project


