
                                            สมาคมกรีนฟนส  
 

ประกวดสื่อประชาสัมพันธรณรงคเร่ือง 
สารจากคล่ืนใตทะเล คร้ังที่ 2 “ทะเลสวยใส ไรถุงพลาสตกิ” 
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สมาคมกรีนฟนส รวมกับ สยามโอเช่ียนเวิลด  ขอเชิญนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ผูที่สนใจรวมสงผลงานประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ เพื่อรณรงค ให
ความรูความเขาใจแกสาธารณะชน ถึงความสัมพันธของระบบนิเวศนทางทะเลกับการทองเท่ียว ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชถุงพลาสติกของนักทองเที่ยว เพื่อลดผลกระทบจากการทองเท่ียวตอทรัพยากรทางทะเล 
ในหัวขอ  “ทะเลสวยใส ไรพลาสติก” 

 
โดยแบงการประกวดออกเปนส่ือ 3 ประเภท ดังนี้  

1. ประเภทภาพยนตรโฆษณาขนาดส้ัน 1 นาที    
2. ประเภทโปสเตอร    
3. ประเภทการออกแบบเส้ือยืด    

เงื่อนไขการประกวด 

สําหรับนิสิต นักศึกษา ประชาชนคนไทย ไมจํากัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สาขาวิชา และอาชีพ ยกเวน
การประกวดเส้ือยืดสําหรับนิศิษย นักศึกษาคนไทยเทาน้ัน โดยไมจํากัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สาขาวิชา  

วันกําหนดสงผลงาน 

ประเภทโปสเตอร และภาพยนตรโฆษณาขนาดส้ัน เลื่อนสงผลงานเปนวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
ภายใน 24.00 น. 

รูปแบบและจํานวนของผลงานสงเขาประกวด 

สงประกวดภาพยนตโฆษณาขนาดส้ัน 1 นาที เปน DVD หรือเทปดิจิตอล • 
สงประกวดโปสเตอร ภาพจะตองอยูใน Format Ai ขนาด 15x20 นิ้ว และ Create Font  • 
สงประกวดเส้ือยืด ภาพจะตองอยูใน Format Ai ขนาด A3 หรือ 11x16 นิ้ว และ Create Font พื้นเส้ือ
ยืดสีขาว สีไมเกิน 4 สี เพื่อ Screen  

• 

ใหตั้งชื่อไฟลของผลงานดวยชื่อสกุลเปนภาษาอังกฤษของทานดวย เชน SpotAd_SombatJaroen  
Poster_PenjaiHaisakul หรือ Tshirt_JoeLouise  

• 

สําหรับผูสงประกวดภาพยนตโฆษณา ใหตั้งชื่อภาพยนตและระบุลงในใบสมัคร • 
ประเภทเส้ือยืดสงไดคนละ ไมเกิน 3 ชิ้นงานเทาน้ัน  • 
สาขาภาพยนตรโฆษณาขนาดส้ัน  สามารถสมัครเปนทีม (แตไมเกิน 3 คน) หรือเปนบุคคลก็
ได โดยสงผลงานไดทีมละ 1 ผลงานเทาน้ัน 

• 

สงผลงานมาพรอมใบสมัครที่กรอกขอมูลและรายละเอียดเรียบรอยแลว downloadใบสมัครประกวด
ภาพถายไดใน www.greenfins-thailand.org   

• 

สงไฟลงานทางอีเมลท่ี : zudmcr@gmail.com , marketing@siamoceanworld.com , 
greenfinsclub@gmail.com 

• 

จาหนาซองถึง คุณสุหทยั ไพรสานฑกุล 
ประกวดสื่อประชาสมัพันธ “ทะเลสวยใส ไรถุงพลาสติก” 
สํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ชั้น 6) 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
120 หมู 3 อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรต ิ(อาคาร B)  
ถนนแจงวฒันะ  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพ 10210 

 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่  info@greenfins-thailand.com และ ตดิตอคุณซุ 081 867 1838 หรือ  
นองปอ 081 477 6650          

http://www.greenfins-thailand.org/
mailto:zudmcr@gmail.com
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mailto:info@greenfins-thailand.com


 

ผลงานที่สงประกวด จะตอง  

• เปนผลงานท่ีผูสงเขาประกวดคิดสรางสรรคข้ึนมาเอง  
• ไมลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น  
• ไมหวังผลในการโฆษณาเพื่อการคา  
• ไมแสดงภาพเปลือย ยาเสพติด ความรุนแรง และสัญลักษณของความเกลียดชัง 
• ไมผิดกฎหมายและขอหามปฏิบัติของสังคมไทย 

เงื่อนไขของผลงานที่ไดรับรางวัล  

ผูเขารวมประกวดผลงาน “สารจากคลื่นใตทะเลครั้งท่ี 2 - ทะเลสวยใส ไรถุงพลาสติก” ยินยอมใหกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ สมาคมกรีนฟนส ใชผลงานที่ไดรับรางวัลในการประกวด ในการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึก สงเสริมความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

 
คณะกรรมการ 

ตัวแทนจากผูเชี่ยวชาญดานส่ือภาพยนตร    
ตัวแทนจากนักวิชาการดานส่ิงแวดลอม (ทช) 
ตัวแทนจากสมาคมกรีนฟนส 
ตัวแทนจากองคกรเครือขาย  
 

รางวัลในการประกวดสื่อ  
 
ประกวดภาพยนตโฆษณา 1 นาที        

รางวัลท่ี 1            30,000 บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล                 รางวัลละ      5,000     บาท 
รางวัล Popular Vote               15,000 บาท 
 

รางวัลประกวดออกแบบโปสเตอรรณรงค 
รางวัลท่ี 1            15,000 บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล                 รางวัลละ      5,000     บาท 
 

รางวัลประกวดเส้ือยืดรณรงค   
รางวัลท่ี 1           15,000     บาท  
รางวัลชมเชย 2 รางวัล                               รางวัลละ      5,000     บาท 
 
 

การประกาศ และมอบรางวัล  
ขอเชิญผูเขาประกวดทุกทาน  เขารับของที่ระลึก กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ
สมาคมกรีนฟนส ในวันจันทรท่ี 8 มิถนุายน 2552 ตั้งแตเวลา 10.00-12.00 น. ในวันทะเลโลก ณ 
พิพิธภัณฑสตัวนํ้าสยามโอเช่ียนเวิลด หางสรพสินคาสยามพารากอน และขอเชิญเขารวมชมผลงาน
และแสดงความยินดีกับผูชนะเลิศรางวัลทุกสาขา ในวันเวลาดังกลาว   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
คุณรูหรื่อไมวา “พระมหาสมุทร” นั้นยิ่งใหญและสําคัญขนาดไหน 
 
พระมหาสมุทรเปนผืนน้ําครอบคลุมพื้นที่ 2 ใน 3 ของพื้นผิวโลก พระมหาสมุทรทําใหเกิดส่ิงมีชีวิตบนผิวโลก 
เปนท่ีอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตในมหาสมุทร เปนกลไกในการขับเคลื่อนทําใหเกิดฤดูกาล ทําใหเกิดสภาพ
ภูมิอากาศ (ทั้งท่ีดีและไมดี) เปนแหลงเกิดของน้ําท่ีเราใชบริโภค และอากาศที่เราใชหายใจ เปนแหลง
อาหารของคนนับลานๆ พระมหาสมุทรยังซึมซับมลพิษทางอากาศและน้ํา สรางโดยประชากรมนุษยที่ปริมาณ
เติบโตกําลังจะถึงยอด 700 ลานคน 
 
 
“โลกรอน” เก่ียวอะไรกับ “พระมหาสมุทร” ของเรา 
 
โลกรอนคือกาซคารบอนไดออกไซด และกาซเรือนกระจกอื่นๆ ที่สะสมอยูบนชั้นบรรยากาศเหนือโลก 
เหมือนผาหมปกคลุม และกันความรอนจากพระอาทิตย ซึ่งสะทอนกลับมาบนผิวโลก ทําใหอุณหภูมิสูงข้ึน 
กาซคารบอนไดออกไซดสวนใหญเกิดจากการเผาไหมของถานหินเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา เปนตน ผลเสียที่
ตามมาคือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ทําใหหิมะน้ําแข็งละลาย ความเปนกรดของน้ําในมหาสมุทร น้ําทะเลท่ีสูงข้ึน 
และสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง ลวนแตสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในทะเลและผูคนท่ีอาศัยอยูตามชายฝง
ทะเล 
 
ถึงแมเราจะหยุดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได มนุษยไมอาจจะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอุณหภูมิที่
สูงข้ึน จากปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่มีมากเกินความจําเปนในชั้นบรรยากาศและในพระมหาสมุทร
ของเรา ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศสูงข้ึน 35% ใน 175 ปที่ผานมา และ 
อัตตราการเพิม่ข้ึนยังเร็วอีกข้ึนดวย 
 
 
“พระมหาสมุทร” กําลงัปวย และอยูในสภาวะตึงเครียด ตองปรับสภาพใหทนทานเพื่อรับมือกับ 
“โลกรอน” 
 
เราชวยได....ลดกิจกรรมตางๆที่ทําใหเกิดผลเสียกับ “พระมหาสมุทร” เชนการท้ิงขยะลงทะเล ปลอยของ
เสียหรือสารเคมีเชนปุยลงทะเล จับปลามากเกินไป รวมถึงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยชายฝงทะเลแบบไมถูกตอง 
ทั้งหมดน้ีลวนแตทําใหพระมหาสมุทรมีความสามารถท่ีจะปรับสภาพใหคงทน และตอสูกับโลกรอนและ
อุณหภูมิที่สูงข้ึนไดนอยลง 
 
 
“ถุงผา” เก่ียวอะไรกับ “ถุงพลาสตกิ” 
 
“ขยะทะเล” (Marine Debris) เราแบงท่ีมาของขยะทะเลตามกิจกรรมของมนุษย เพื่อใหเขาใจไดงายถึง
แหลงท่ีมา และทางท่ีลงสูทะเล 

• กิจกรรมบนชายหาด ขยะทะเลสวนใหญมาจากชายฝง เชนหออาหาร และบรรจุเครื่องดื่ม การไป
เท่ียวเลนชายหาด กิน/ดื่ม เลนกีฬา งานรื่นเริงสังสรรคที่ชายหาด ขยะถูกคลื่นซัดลงทะเล จากถนน 
ที่จอดรถ และคูระบายน้ําขางถนน 

• กิจกรรมในทะเลหรือแมน้ํา ตกปลา แลนเรือ เรือประมงพาณิชย เรือเดินสมุทรขนสงสินคา เรือราช
นาวีย เรือสําราญ แทนขุดเจาะน้ํามัน 

• กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ กนกรองบุหรี่ ไฟแชก และกลองยาสูบ พบเห็นไดทั้งบนบกและ
ในน้ํา 

• การท้ิง ทั้งท่ีถูกกฏหมายและผิดกฏหมายจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม วัสดุกอสราง หรือเครื่องมือ 
ของใชจากครัวเรือนที่ถูกทิ้งลงในทะเล  

• ทางการแพทยและเกี่ยวกับของอนามัยสวนตัว มีตั้งแตผาอนามัย แพมเพอรเด็กทารก จนถึงเข็มฉีด
ยา สวนมากลงสูทะเลทางระบบขับถายของเสีย 

 
 
 

 
 



 
 
 
ปญหาจากพลาสติกในทะเล  
 
ส่ิงมีชีวิตในทะเลไดรับผลกระทบจากขยะ ตั้งแตส่ิงท่ีเล็กที่สุดคือ Phytoplankton ที่ดูดซึมสารพิษจาก
พลาสติก จนไปถึงวาฬใหญยักษที่จมนํ้าตายเพราะตดิกับเศษแหอวน ไมสามารถข้ึนมาหายใจท่ีผิวนํ้าได 
เตาหลงเขาใจผิดวาถุงพลาสติกเปนแมงกะพรุนทะเล (อาหารโปรด) กินเขาไปอุดตันทางเดินหายใจและ
กระเพาะอาหารตายในที่สุด นกทะเลกินเศษพลาสติก จุกพลาสติก เศษเชือกและกนกรองบุหรี่ ใน
ตางประเทศพบแหอวนในทองของวาฬหัวทุย หนักถึง 440 ปอนด โลมาตายจากเศษแหอวนในทอง ปาก 
และชองคอ บางตัวถูกเศษแหอวนพันจากในทองถึงปากของมันเอง แหลงท่ีอยูอาศัยของนกอาลบาทรอส
เต็มไปดวยกองขยะ จนแมหลงเขาใจผิดวาทุนอวนเปนไขของมัน  
 
ตัวอยางในประเทศเราเองก็มีเหมือนกัน วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เจาวาฬหัวทุยแคระ (Dwarf Sperm 
Whale Kogia simus) อายุประมาณ 8-10 ป เพศเมีย น้ําหนัก 98 กิโลกรัม ความยาว 2.05 เมตร เขามาเกย
ตื้นท่ีหาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต จากการตรวจสอบและรายงานของ นายสัตวแพทย สนธยา มานะวัฒนา กลุม
สัตวทะเลหายาก สถาบันวิจัยพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน (สวพ) เสียชีวิต
เพราะ "พบภาวะอุดตันของกระเพาะอาหาร โดยมีเศษขยะอุดตันอยูเปนจํานวนมาก จนกระเพาะขยายตัว
เต็มที่ น้ําหนักขยะรวม 1.6 กิโลกรัม ประกอบไปดวยถุงพลาสติกทั้งขนาดเล็กและใหญ จํานวน 26 ถุง เศษ
ชิ้นสวนพลาสติก ทั้งชนิดท่ีใชเปนหอบรรจุภัณฑ และพลาสติกแข็ง เศษเชือกไนลอน รวมท้ังขากรรไกร 
(Jaw) ของปลาหมึกไมทราบชนิดจํานวน 13 อัน และผนังกระเพาะอาหารอักเสบเปนแผลหลุมและปน
เลือดออกกระจายทั่วกระเพาะ” สาเหตุการตาย “สันนิฐานวาเสียชีวิตจากภาวะกระเพาะอาหารอุดตัน ทําให
รางกายออนแอขาดสารอาหาร และชอกจากความเจ็บปวด ซึ่งสาเหตุที่ทําใหวาฬตัวน้ีกินขยะเขาไปจํานวน
มากยังไมทราบแนชัด เน่ืองจากปรกติแลววาฬหัวทุยเคราะจะกินปลาหมึกน้ําลึกเปนอาหารหลัก ซึ่งวาฬตัวน้ี
อาจปวยจากการติดเชื้อในมดลูก ทําใหไมสามารถลาจับปลาหมึกไดตามปรกติ ประกอบกับภาวะมลพิษขยะ
ในทะเลท่ีมีจํานวนมาก ทําใหวาฬท่ีหิวไปกินเศษขยะลอยน้ําจนอุดตันกระเพาะอาหารในที่สุด”  
 
พลาสติกอันตรายที่สุดในบรรดาขยะทะเลทั้งปวงเน่ืองจากเปนพิษและอยูในทะเลยาวนานท่ีสุด แตกเปนชิ้น
เล็กๆ ปนเปอนและถูกดูดซับในส่ิงมีชีวิตที่เล็กที่สุด ซึ่งอยูในหวงโซอาหารข้ันตนเลยที่เดียว ถึงแมจะยังไมมี
ผลพิสูตร และยังสรุปไมไดวามนุษยไดรับอันตรายจากการบริโภคและไดรับสารพิษนั้นก็ตาม นักวิจัย
จําเปนตองคนหาตอไปวาข้ันตอนน้ีสงผลกระทบไมแคส่ิงมีชีวิตในทะเลเทาน้ัน ยังสงผลถึงแหลงอาหารของ
มนุษยอยางไรอีกดวย 
 
ขอมูลจาก A RISING TIDE OF OCEAN DEBRIS 2008 REPORT 
www.coastalcleanup.org www.oceanconservancy.org  
 
คนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที ่ 
www.marinephotobank.com 
www.oceansidecleanwaterprogram.org/, www.oceansidecleanwaterprogram.org/kids.asp 
http://www.gobartimes.org/gt20020515/gt_index.htm 
http://www.tidynorthernireland.org/beaches/marine-litter/where-does-it-come-from-/index.php 
http://www.epa.gov/gmpo/edresources/debris_t.html,  
http://www.coastal.ca.gov/publiced/marinedebris.html 
http://earth911.com 
www.unep.org/regionalseas/marinelitter/ 
http://marinedebris.noaa.gov/ 
http://www.theoceanproject.org/wod/ 

 
แนะนําเว็ปไซดทําหนังสั้น 1 นาที 
http://www.bbc.co.uk/films/oneminutemovies/howto/ 
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