
โครงการประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า 

‘Conserve and Protect Our Wildlife’ Comic Contest 
 

 
 สวนสัตว์ดุสิต อยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เผยแพร่ข้อมูลความรู้ 
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย  ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้า
มาศึกษาหาความรู้ได้   
 เนื่องจาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยมีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก แต่ยังมีผู้ใหญ่
เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย ดังนั้น ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต จึงได้จัดโครงการประกวดวาดภาพการ์ตูนเพ่ือการ
อนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า (‘Conserve and Protect Our Wildlife’ Comic Contest) ส าหรับผู้ใหญ่ (อายุ ๒๐ 
ปี ขึ้นไป) เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญอีกกลุ่มที่นับว่ามีบทบาทและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ดี 
โดยสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้ใหญ่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ดุสิตเพิ่มมากข้ึน เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับ
มาสร้างสรรค์เป็นผลงานการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า ผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกน ามาจัดท าเป็น
ป้ายให้ความรู้ภายในสวนสัตว์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้ที่ไม่ได้มาเที่ยวชมสวนสัตว์จากการเผยแพร่ผลงานลงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับภารกิจหลักของสวนสัตว์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยโครงนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
Environmental Education and Conservation Global (EECG) และ Linda Karbonit Memorial Fund 
 

๑. วัตถุประสงค ์

 ๑.๑ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เที่ยวชมวัยผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมกับโครงการด้านการศึกษาของสวนสัตว์ดุสิต 
 ๑.๒ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับผู้เที่ยวชมวัยผู้ใหญ่ 
 ๑.๓ เพ่ือให้ผู้ที่ไม่ได้มาเท่ียวชมสวนสัตว์มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

ผู้เข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๒.๒ มีอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป 
 ๒.๓ อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
 ๒.๔ ไม่เป็นบุคลากรที่อยู่ภายใต้สังกัดองค์การสวนสัตว์ฯ 
 

๓. กฎกติกาและแนวทางการประกวด 
 ๓.๑ ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยผลงานมีขนาด A๓ (๒๙๗ × ๔๒๐ มม.) 

๓.๒ ผลงานจะต้องมีลักษณะเป็นการ์ตูนหน้าเดียวจบ ไม่จ ากัดเทคนิค และมีเนื้อหาที่เป็นความรู้ด้าน 

 
-๒-/การอนุรักษ์... 



-๒- 
 

การอนุรักษ์สัตว์ป่า มีการระบุที่ชัดเจนถึงการกระท าที่สามารถช่วยอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่าได้ โดยผู้เข้าประกวด  
สามารถศึกษาข้อมูลได้จากสวนสัตว์ดุสิต นักการศึกษาสวนสัตว์ดุสิต เว็บไซต์ www.dusit.zoothailand.org หรือ
แฟนเพจ Dusitzoo Education 
 ๓.๓ ผลงานควรมีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน 
 ๓.๔ ผู้เข้าประกวดต้องสามารถอธิบายแนวคิดของผลงานได้ (ไม่เกิน ๕ บรรทัด) 
 ๓.๕ ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จ ากัดจ านวน แต่จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 
 ๓.๖ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท 
และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น 
 ๓.๗ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสวนสัตว์ดุสิต โดยทางสวนสัตว์จะน าผลงานที่ส่ง
เข้าประกวดไปจัดท าเป็นสื่อให้ความรู้และเผยแพร่ต่อไป 
 ๓.๘ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
หมายเหตุ: - หากตรวจสอบพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะถือว่าเป็นโมฆะ 
 - สวนสัตว์ดุสิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

๔. ระยะเวลาเปิดรับผลงาน 
 ตั้งแต่ ๑๑ มิถุนายน – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

๕. การส่งผลงาน 
 ๕.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dusit.zoothailand.org หรือแฟนเพจ Dusitzoo Education 
 ๕.๒ ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบภาพวาดขนาด A๓ หรือรูปแบบไฟล์ JPEG ความละเอียดอย่างน้อย 
๓๐๐ DPI พร้อมแนบใบสมัคร และส าเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวด จ านวน ๑ ชุด  
 ๕.๓ ช่องทางการส่งผลงาน 
  - ส่งด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  - ส่งทางอีเมล์ edudusitzoo@hotmail.co.th  
  - ส่งทางไปรษณีย์   
   ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต (ประกวดวาดภาพการ์ตูน) 
   ๗๑ ถนนพระราม ๕ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  
 

๖. หลังการส่งผลงาน 
 ๖.๑ ผู้เข้าประกวดจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล์เพ่ือเป็นการยืนยันว่าสวนสัตว์ได้รับผลงานแล้ว 
 ๖.๒ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต จะสร้างอัลบั้มภาพผลงานที่ได้รับทุกผลงาน ในแฟนเพจ Dusitzoo 
Education โดยมีการระบุชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน พร้อมหัวข้อและแนวคิดของผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับการกดถูกใจ
มากที่สุดภายในช่วงเวลาที่ก าหนด (๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) จะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน  
 

-๓-/๗.เกณฑ์การตดัสิน... 

http://www.dusit.zoothailand.org/


-๓- 
 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. วิธีการที่จะช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่า 

- เป็นการกระท าท่ีสามารถลดการคุกคามต่อสัตว์ป่าได้จริง 
- เกิดผลดีต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
- แสดงถึงการกระท าท่ีเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๒. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 
- หัวข้อและเนื้อหาของผลงานมีความสอดคล้องกัน 
- เนื้อหามีความถูกต้อง 
- การใช้ภาษาชัดเจน กระชับ  

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๓. องค์ประกอบของภาพ 
- องค์ประกอบของภาพและเนื้อหามีความเหมาะสม 
- ภาพสื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย 
- มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ 

 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๔. ความสามารถในการน ามาจัดแสดงบริเวณหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์ภายในสวนสัตว์ ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 

 

๘. การประกาศผล 
 ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.dusit.zoothailand.org และแฟนเพจ  Dusitzoo Education  ในวันที่  
๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยทางสวนสัตว์จะติดต่อผู้ชนะการประกวดเพ่ือแจ้งวัน เวลา และสถานที่รับรางวัลต่อไป 
 

๙. รางวัลที่ได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
 ๙.๒ ผลงานที่ได้รับรางวัลจ านวน ๖ ผลงาน จะถูกน าไปติดตั้งเป็นป้ายให้ความรู้ภายในสวนสัตว์ดุสิต 
 ๙.๓ ผู้เข้าร่วมส่งผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้  

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี ๑ ปี  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี ๖ เดือน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี ๓ เดือน  
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล  เงินรางวัล ๕๐๐ บาท  
รางวัลขวัญใจมหาชน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕๐๐ บาท  
หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี สามารถน าผู้ติดตามมาได้จ านวน ๒ คน 

 
 
 

http://www.dusit.zoothailand.org/


 
 
 
 
 

ใบสมัครโครงการประกวดวาดภาพการ์ตูนเพ่ือการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ปา่ 
 

**แนบใบสมัครพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไว้ด้านหลังของผลงานแต่ละชิ้น** 

 

(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
ชื่อผู้ประกวด .................................................................................. อายุ ......... ปี อาชีพ .................. ......................... 
ที่อยู่ เลขท่ี ............... หมู่ที่ .......... ตรอก .............................. ซอย ............................... ถนน ...................................  
ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต .............................................. จังหวดั .......................................  
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ ................................. อีเมล์ ....................................... ...................................... 
 

ชื่อผลงาน ............................................................. 
 

แนวคิดของผลงาน 

............................................................................................................................. .........................................................

.......................................................................... ............................................................................................................  

............................................................................................................................. .........................................................

............................................................................................................................. ......................................................... 

................................................................................................................................................................... ................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนี้ด้วยตนเอง โดยไม่ลอกเลียนหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตน ข้าพเจ้ายอมรับว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสวนสัตว์ดุสิต โดยทาง สวน
สัตว์สามารถน าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปเผยแพร่ระหว่างหรือหลังการประกวดในรูปแบบใดก็ได้ ข้าพเจ้า
ยอมรับเงื่อนไขและกฎกติกาการประกวดทุกประการ โดยข้อมูลที่จะถูกเผยแพร่ คือ ชื่อและแนวคิดของผลงาน 
พร้อมทั้งชื่อและอายุของผู้เข้าประกวด  

 
 

ลงชื่อ ........................................................... ผู้เข้าประกวด  

       ( .......................................................... ) 
       วันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. ........... 
 
 

**แนบใบสมัครพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไว้ด้านหลังของผลงานแต่ละชิ้น** 


