
 
กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ                                                                  

หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) : สัตว์น ้าประจ้าชาติ” 
รางวัลชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทาน  

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ความเป็นมา 
 “ปลากัด” เป็นปลาน้้าจืดประจ้าถิ่นของประเทศไทยมาแต่โบราณ โดยทางประวัติศาสตร์มีทั้ง
หลักฐานและเอกสารที่พบว่า คนไทยเลี้ยงปลากัดมาเนิ่นนาน มีการบันทึกไว้ต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรี มีการจ้าแนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2453 ว่า  Betta splendens ตรงกับรัชกาลที่ 5 จากหลักฐานที่มีการบันทึกไว้ว่า 
ตัวอย่างปลากัดที่น้ามาจ้าแนกตามหลักอนุกรมวิธานเป็นตัวอย่างที่ เก็บมาจากลุ่มน้้า สาขาของแม่น้้า เจ้าพร ะยา 
กรุงเทพฯ จึงเป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของและถือว่าเป็นสัตว์ประจ้าถิ่นของประเทศไทยนั้นเอง เม่ือวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้้าประจ้าชาติ โดยพิจารณา
องค์ประกอบส้าคัญ 3 มิติ ทั้งด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เนื่องจากคนไทยรู้จัก คุ้นเคย และมีความ
ผูกพันกับปลากัดมาต้ังแต่โบราณ ด้านความเป็นเจ้าของ และความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยปลากัดไทยที่เสนอ  
ให้เป็นสัตว์น้้าประจ้าชาติ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Betta splendens ชื่อสามัญ “Siamese Fighting Fish” ที่มี   
ถิ่นก้าเนิดในประเทศไทย ด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ น้า ไปสู่
การค้าเชิงพาณิชย์ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ปลากัดนั้นมีลักษณะงดงาม สีสันจัดจ้าน ด้านพฤติกรรม 
ปลากัดชอบต่อสู้และหวงแหนอาณาเขต นับเป็นสัตว์น้้าเพียงชนิดเดียวของไทยที่มีลักษณะดังกล่าว เนื่องจาก
คล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติ ปกป้องแผ่นดินจากข้าศึก สู้รบอย่างกล้า  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือถ่ายทอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าความส้าคัญ

และความงดงามที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของปลากัดไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์น้้าประจ้าชาติ  
2. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ด้านเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ถ่ายทอดผ่านปลากัดไทย 

สัตว์น้้าประจ้าชาติ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปลาสวยงามแต่ยังมีประวัติความเป็นมาอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพหัวข้อ “ปลากัดไทย 

(Siamese Fighting Fish) : สัตว์น้้าประจ้าชาติ” 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1-3 (ไม่เกิน 10 คน ต่อสถาบันการศึกษา) 
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4-6 (ไม่เกิน 10 คน ต่อสถาบันการศึกษา) 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 (ไม่เกิน 10 คน ต่อสถาบันการศึกษา) 

หมายเหตุ ทั้งนี้  ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเด่ียว  

กติกาการประกวด 
ส่งภาพวาดในหัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) : สัตว์น ้าประจ้าชาติ” 
  1. ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด ๑๕x๒๒ นิ้ว ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ (ไม่มีกรอบต้องเป็นภาพแนวนอน
เท่านั้น) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพไ ด้ตา ม
ความถนัดของตน ไม่จ้ากัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีน้้า สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้้ามัน ดินสอด้า (แกรไฟต์) ฯลฯ 



 2. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก 
ท้าซ้้า หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อ่ืน และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่ง
เข้าประกวดในโครงการใด ๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเทอร์เน็ต) และต้องไม่
ละเมิดลิขสิทธ์ิผู้อ่ืน ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการทันที 

3. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดย Download ใบสมัครได้ที่ กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.fisheries.go.th หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่ กรมประมง ส้านักงาน
เลขานุการกรม ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่ง พิมพ์ 
ส้านักงานเลขานุการกรม กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
โทร. ๐ ๒5๗๙ ๘๙๗๕ 

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง 
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และน้าภาพที่ได้รางวัลน้าไปจัดแสดงภายในงานวันประมง

น้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓1 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี  

ก้าหนดเวลา 
1. เปิดรับผลงานต้ังแต่วันที ่ 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส้ าคัญ) 

 2. ประกาศผลวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทาง www.fisheries.go.th และ www.facebook.com/
กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1-3 

• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท 
• รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท จ้านวน 3 รางวัล 

2. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4-6 
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท 
• รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท จ้านวน 3 รางวัล 

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท 
• รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท จ้านวน 3 รางวัล 

คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ ๓ ท่าน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1. รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารย์ประจ้าภาควิชาทัศนศิลป์  
2. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  
3. ดร.พิศรวัส ภู่ทอง อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ติดต่อสอบถาม  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒5๗๙ ๘๙๗๕ 



 
ประกวดวาดภาพเน่ืองในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั งท่ี ๓1              

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                
หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) : สัตว์น ้าประจ้าชาติ” 

รางวัลชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เปิดรับผลงานต้ังแต่วันที ่ 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส้าคัญ) 
 

ชื่อผู้สมัคร.........................................................นามสกุล...............................................อายุ................................. 

ระดับการศึกษา..............................................สถาบันการศึกษา...................... ..................................................... 

ที่อยู่....................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์/โทรสาร (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก).......................... ............................................................................ 

E-mail :................................................................................................................................................................. 

อาจารย์ผู้ควบคุม............................................................................โทรศัพท์/มือถอื.............................................. 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................(อาจารย์ใหญ่หรือผู้ อ้านวยการสถาบัน) 

โทรศัพท์/มือถือ.............................................................................................................. ....................................... 

ขอรับรองว่าผลงานที่ส่งประกวดเป็นผลงานของผู้สมัครและก้าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานี้จริง 
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                           (.............................................................) 

        ต้าแหน่ง................................................. 

 

  

 

 

 
 

 
 


