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กำรประกวดและแข่งขัน
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3. กล้วยไม้ตัดดอก
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พืชที่นำมำประกวด
กฎข้อปฏิบัติของกรรมกำรตัดสินประเภทกล้วยไม้กระถำงและไม้ตัดดอก
กฎข้อปฏิบัติของกรรมกำรตัดสินประเภทกำรจัดสวนกล้วยไม้ในภำชนะ
กำรจัดแสดงสวนกล้วยไม้ กำรแข่งขันกำรจัดดอกกล้วยไม้
และผลงำนศิลปะ
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บทนา
การประกวดและแข่งขัน
“งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12”
วัตถุประสงค์
กำรประชุมวิชำกำรกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
มุ่งหวังให้เกิดควำมร่ วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ และกำรพัฒนำ
กล้ ว ยไม้ ใ นแถบเอเชี ย แปซิ ฟิ ก คณะกรรมกำรจั ด งำนมี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรจั ด
ประกวดและแข่งขันประเภทต่ำงๆ เป็นกิจกรรมที่มีควำมสำคัญกิจกรรมหนึ่ง จึง
จัดให้มีขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก เป็นกำรส่งเสริม
ให้เกิดควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกล้วยไม้ กำรปลูกเลี้ยง กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร
ผลิต และกำรอนุรักษ์กล้วยไม้เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน
กำรประกวดและแข่งขันในงำน กำรประชุมวิชำกำรกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้ง
ที่ 12 ครั้งนี้ ประกอบด้วย กำรจัดสวนกล้วยไม้ กำรประกวดกล้วยไม้กระถำงและ
กล้วยไม้ตัดดอก กำรจัดสวนกล้ วยไม้ในภำชนะ กำรแข่งขันจัดดอกกล้ วยไม้ใน
รูปแบบต่ำงๆ กำรแข่งขันภำพวำดกล้วยไม้ กำรประกวดภำพถ่ำยกล้วยไม้ และ
กำรจัดแสดงผลงำนของผู้ได้รับรำงวัลในกำรประกวดและแข่งขัน โดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำนรำชกำร สถำนศึกษำ สมำคม ชมรม ผู้ประกอบกำร และ
กลุ่มผู้รักกล้วยไม้จำกนำนำประเทศ เพื่อสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และ
กิจกรรมที่น่ำสนใจแก่ผู้เข้ำชมตลอดระยะเวลำจัดงำน และคำดว่ำ กำรประกวด
และกำรแข่ ง ขั น จะช่ ว ยเสริ ม สร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ และควำมเข้ ำ ใจอั น ดี ต ำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน
ชื่องาน
กำรประชุมวิชำกำรกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12
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ผู้จัดงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้สนับสนุน

กรมวิชำกำรเกษตร
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมศุลกำกร
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
สมำคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมพฤกษชำติแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย
สมำคมผู้ประกอบกำรสวนกล้วยไม้ไทย
สมำคมชำวสวนกล้วยไม้ไทย
สหกรณ์ผู้ประกอบกำรกล้วยไม้ไทย จำกัด
สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
สมำคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยมหิดล
รองประธำนสภำดอกไม้โลก (เอเชีย – แปซิฟิก)
บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
นิตยสำร Camerart
ผู้ทรงคุณวุฒิกำรจัดประกวดกล้วยไม้
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มอำชีพธุรกิจจัดดอกไม้
3

ตารางการจัดแสดงและการตัดสิน
ชื่อการประกวด/การ
แข่งขัน

1. การจัดสวน
กล้วยไม้

2. กล้วยไม้กระถาง
3. กล้วยไม้ตดั ดอก
4. การจัดสวนกล้วยไม้
ในภาชนะ

5. การแข่งขันจัด
ดอกกล้วยไม้

ประเภท
ขนำดเล็ก
(3 ม. x 3 ม.)
ขนำดกลำง
(3 ม. x 6 ม.)
ขนำดใหญ่
(6 ม. x 6 ม.)
10 หมวด
150 ชุดประกวด
7 หมวด
38 ชุดประกวด
ขนำดเล็ก
ขนำดใหญ่
กล้วยไม้กับดนตรี
กล้วยไม้กับควำม
ฝัน
Designer’s
Choice
กล้วยไม้วิจิตร

6. ผลงานศิลปะ

วำดภำพสีน้ำ
ควำมคิด
สร้ำงสรรค์
วำดภำพสีน้ำ
สวยงำม
ภำพถ่ำย*

วันปิดรับ
สมัคร

วันแข่งขัน /
วันรับไม้

วันตัดสิน

ระยะเวลา
การจัดแสดง

15 – 17 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59

19 – 27 มี.ค. 59

15 – 17 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59

19 – 27 มี.ค. 59

15 – 17 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59

19 – 27 มี.ค. 59

10 มี.ค. 59

17 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59

19 – 27 มี.ค. 59

10 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59

19 – 27 มี.ค. 59

10 มี.ค. 59

22 มี.ค. 59
22 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59

22 มี.ค. 59
22 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59

23 – 27 มี.ค. 59
23 – 27 มี.ค. 59
19 – 23 มี.ค. 59

10 มี.ค. 59

20 มี.ค. 59

20 มี.ค. 59

21 – 25 มี.ค. 59

10 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59

19 – 23 มี.ค. 59

10 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59
24 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59
24 มี.ค. 59

19 – 21 มี.ค. 59
25 – 27 มี.ค. 59

20 มี.ค. 59

20 มี.ค. 59

20 – 27 มี.ค. 59

20 มี.ค. 59

20 มี.ค. 59

20 – 27 มี.ค. 59

วันตัดสิน

วันแสดงผลงำน

29 ก.พ. 59

19 – 27 มี.ค. 59

29 ม.ค. 59

10 มี.ค. 59

29 ม.ค. 59
วันปิดรับสมัคร
กำหนดส่งไฟล์ภำพและภำพจริง
29 ม.ค. 59

* หมายเหตุ: ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย บน www.apoc12.com 1 สัปดาห์หลังวันตัดสิน
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กาหนดการการแข่งขันและการตัดสิน
วันที่
18 มี.ค. 59

20 มี.ค. 59

22 มี.ค. 59
24 มี.ค. 59

ชื่อการประกวด/
การแข่งขัน
กำรแข่งขันกล้วยไม้กับดนตรี
Designer’s Choice
กำรแข่งขันกล้วยไม้วิจิตร
กล้วยไม้กับควำมฝัน
ภำพวำดสีน้ำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ **
ภำพวำดสีน้ำ
สวยงำม **
กำรจัดสวนกล้วยไม้ในภำชนะ
(ขนำดเล็ก)
กำรจัดสวนกล้วยไม้ในภำชนะ
(ขนำดใหญ่)
กำรแข่งขันกล้วยไม้วิจิตร

ลงทะเบียน
07.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
07.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

ช่วงเวลา
แข่งขัน
09.00 – 12.00 น.
10.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.
10.00 – 12.00 น.

10.00 – 11.00 น.

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 17.00 น.

10.00 – 11.00 น.

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 17.00 น.

07.00 – 09.00 น.

13.00 – 15.00 น. 15.00 – 17.00 น.

07.00 – 09.00 น.

12.00 – 15.00 น. 15.00 – 17.00 น.

07.00 – 09.00 น.

09.00 – 12.00 น. 15.00 – 17.00 น.

ตัดสิน
15.00 – 17.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.
13.00 – 15.00 น.

** กำรประกวดภำพวำดทั้ง 2 ประเภท ต้องเข้ำร่วมกิจกรรม WORKSHOP
ในวันที่ 20 มี.ค.2559 เวลำ 11.00 – 12.00 น.

5

กาหนดการรื้อถอน และส่งคืนกล้วยไม้ / ผลงานกล้วยไม้ / ผลงานศิลปะ
วันที่

เวลา

กิจกรรม

27 มี.ค. 59

20.00 น.
ปิดงำน
21.00 น. - 24.00 น. รื้อถอน
 กำรจัดสวนกล้วยไม้ทุกขนำด

28 มี.ค. 59

10.00 น. - 12.00 น. ส่งคืน
 กล้วยไม้กระถำง
 ผลงำนแข่งขัน
 ผลงำนศิลปะ
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ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ผู้สนใจสำมำรถขอรับใบสมัครได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข 0-2940-5484-5
ต่อ 109, 141 หรือดำวน์โหลดแบบฟอร์ม จำกเว็บไซต์ www.apoc12.com
และส่ ง ใบสมั ค รทำงโทรสำรหมำยเลข 0 -2561-4667 หรื อ ทำงอี เ มล์
apoc2016@yahoo.com หรือทำงไปรษณีย์ สำนักงำนจัดงำนประชุมวิชำกำร
กล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 สถำบันวิจัยพืชสวน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
2. ผู้สมัครกำรจัดสวนกล้วยไม้ จะส่งใบสมัครพร้อมแนบผังพื้นสวน (plan)
และทั ศ นี ย ภำพ (perspective) ข้ อ มู ล แสดงรำยละเอี ย ดส่ ง คณะกรรมกำร
คัดเลือกจะพิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำประกวดสวนจำกผังพื้นสวน (plan) และเวลำ
ที่สมัครเป็นสำคัญ และสำมำรถแจ้งผลกำรพิจำรณำก่อนกำรปิดรับสมัครได้
3. กำรยืนยันกลับจำกคณะทำงำน ผ่ำนทำง โทรสำร 02-561-4667 หรือ
ทำงอีเมล์ apoc2016@yahoo.com
4. เอกสำรยืนยันตัวตนในวันแข่งขัน ได้แก่ สำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำ
หนังสือเดินทำง

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ชุด
2. สำเนำบัตรประชำชน หรือ สำเนำหนังสือเดินทำง จำนวน 1 ชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 0 2940 5484-5 ต่อ 109, 141, 0 2790 3888 ต่อ 1545
อีเมล์ : apoc2016@yahoo.com เว็บไซต์ www.apoc12.com
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การประกวดและแข่งขัน
1. การจัดสวนกล้วยไม้
กลุ่ม/จานวน
เงินสนับสนุน
รางวัล Grand Champion
การจัดสวนกล้วยไม้ในประเทศ
ขนำดเล็ก 9 ตร.ม.
(กว้ำง 3 ม. x ยำว 3 ม.)

25,000 บำท

ขนำดกลำง 18 ตร.ม.
(กว้ำง 6 ม. x ยำว 3 ม.)

40,000 บำท

ขนำดใหญ่ 36 ตร.ม.
(กว้ำง 6 ม. x ยำว 6 ม.)

60,000 บำท

รางวัล

เงินรางวัล
150,000 บาท

จานวน
1

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

20,000 บาท
10,000 บาท
8,000 บาท
โล่
40,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
โล่
50,000 บาท
30,000 บาท
15,000 บาท
โล่

1
1
1
12
1
1
1
7
1
1
1
2

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

20,000 บาท
10,000 บาท
8,000 บาท
โล่
40,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
โล่
50,000 บาท
30,000 บาท
15,000 บาท
โล่

1
1
1
12
1
1
1
7
1
1
1
2

การจัดสวนกล้วยไม้นานาชาติ
ขนำดเล็ก 9 ตร.ม.
(กว้ำง 3 ม. x ยำว 3 ม.)

30,000 บำท

ขนำดกลำง 18 ตร.ม.
(กว้ำง 6 ม. x ยำว 3 ม.)

60,000 บำท

ขนำดใหญ่ 36 ตร.ม.
(กว้ำง 6 ม. x ยำว 6 ม.)

90,000 บำท
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กติกาการแข่งขัน
1. ผู้ ส มัค รต้องส่ งใบสมัค รพร้ อมแนบผั งพื้ น สวน (plan) และทัศนี ยภำพ
(perspective) ข้ อมูล แสดงรำยละเอีย ดส่ งคณะกรรมกำรคั ดเลื อกจะ
พิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำประกวดสวนจำกผังพื้นสวน (plan) และเวลำที่
สมัครเป็นสำคัญ และสำมำรถแจ้งผลกำรพิจำรณำก่อนกำรปิดรับสมัครได้
2. สวนกล้วยไม้ ต้องประกอบด้วย ต้นกล้วยไม้ที่มีดอกหรือไม่มีดอก หรือช่อ
ดอกกล้วยไม้ และควรต้องแสดงควำมสวยงำมของกล้วยไม้ หรือเพื่อให้
ควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กล้ ว ยไม้ ไม่ อ นุ ญ ำตให้ มี ก ำรแสดงที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กล้วยไม้
3. ถ้ำใช้วีดีทัศน์ประกอบตกแต่งต้องนำมำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน
น ำมำตกแต่ ง และอุ ป กรณ์ ต กแต่ ง กรรมกำรสำมำรถน ำออกได้ ห ำก
พิจำรณำแล้วไม่เหมำะสม
4. ป้ำย ให้มีได้เฉพำะป้ำยชื่อกล้วยไม้ และชื่อสวนเท่ำนั้น กรรมกำรจัดงำน
อำจนำป้ำยออก หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่เหมำะสมกับกิจกรรมนี้
5. ไม้ประดับ ไม้ใบ มอส หรือพืชอื่นๆ สำมำรถใช้ในกำรตกแต่งสวนได้ แต่
ห้ ำมน ำพืช ปลอม หรื อพืช ย้ อมสี ตกแต่งภำยในสวน ไม้ใบประดับควร
ส่งเสริมควำมงำมของดอกกล้วยไม้ และไม่เด่นเกินไป ไม่มีดอกและผลที่
สะดุดตำ
6. ต้นกล้วยไม้ในสวน หรือช่อดอกทุกชนิด และทุกคู่ลูกผสม จะต้องติดป้ำย
ชื่อ ระบุ สกุล และชื่อ ให้ถูกต้องตำมหลั กสำกล ของกล้ ว ยไม้ช นิดแท้
หรือลูกผสม
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หลักเกณฑ์การตัดสิน
รายการ

คะแนน
20
20
20
20
10
10
100

ควำมคิดสร้ำงสรรค์
เทคนิคและควำมเรียบร้อยของชิ้นงำน
คุณภำพและควำมหลำกหลำย
ควำมสมดุลและควำมกลมกลืน
ควำมสอดคล้องกับแนวคิด
ควำมถูกต้องของชื่อกล้วยไม้
รวม

2. กล้วยไม้กระถาง
ผลรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

จานวน

รางวัล Grand Champion
150,000 บาท
1
รางวัล Champion อันดับ 1
100,000 บาท
1
รางวัล Champion อันดับ 2
60,000 บาท
1
รางวัล Champion อันดับ 3
30,000 บาท
10
รางวัลยอดเยี่ยมประเภท
โล่
35
Category Ribbon Award
โบว์ พร้อมเงินสด*
450
* รำงวัล Ribbon อันดับที่ 1 2 และ 3 จะได้รับเงินรำงวัล 1,000 600 และ 400 บำทตำมลำดับ
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ประเภทการตัดสิน
จานวนชุด
กลุม่ (ประเภท)
สิง่
หมวด
ประกวด
สกุลแวนด้ำ และลูกผสม (6)
26
สกุลคัทลียำ และลูกผสม (รวมสกุลอีพิเดนดรัม) (4)
20
สกุลหวำย (10)
35
สกุล ออนซิเดียม (1)
5
กล้วยไม้กระถำง
สกุลซิมบิเดียม และแกรมมำโตฟิลลั่ม (1)
4
สกุลรองเท้ำนำรี (4)
25
(10 กลุ่ม)
สกุลฟำแลนนอปซิส (5)
15
สกุลแมลงปอ หวำยแดง และลูกผสม (1)
8
ไม้หอม (2)
5
สกุลอื่นๆ (1)
7

ตารางการให้คะแนน
รายการ
คุณภำพของดอก (รูปร่ำง สี และขนำดดอก)
คุณภำพของต้น (ควำมสมบูรณ์ของต้นและใบ และจำนวนดอก/ช่อดอก)
คุณภำพด้ำนอื่นๆ (ควำมสวยงำมในกำรนำเสนอ)
รวม

คะแนน
50
30
20
100

ตารางการให้คะแนนสาหรับประเภทไม้หอม
รายการ

คะแนน
30
70
100

ควำมเข้มของกลิ่น
ควำมน่ำดมของกลิ่น
รวม
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3. กล้วยไม้ตัดดอก
ผลรางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1
รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 2
รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 3
รางวัลยอดเยี่ยมประเภท
Category Ribbon Award

รางวัลที่ได้รับ
จานวน
50,000 บาท
1
25,000 บาท
1
10,000 บาท
10
โล่
12
โบว์ พร้อมเงิน
114
สด*
* รำงวัล Ribbon อันดับที่ 1 2 และ 3 จะได้รับเงินรำงวัล 1,000 600 และ 400 บำท
ตำมลำดับ

ประเภทการตัดสิน
หมวด

กลุม่ (ประเภท)

กล้วยไม้ตัดดอก
(7 กลุ่ม)

สกุลหวำย (4)
สกุลแวนด้ำ และลูกผสม (2)
สกุลแมลงปอและลูกผสม (2)
สกุลหวำยแดงและลูกผสม (1)
สกุลฟำแลนนอปซิส (1)
สกุลคัทลียำ (รวมสกุลอีพิเดนดรัม) (1)
สกุลอื่นๆ (เช่น สกุลซิมบิเดียม ออนซิเดียม และ
รองเท้ำนำรี) (1)

จานวนชุด
สิ่งประกวด
12
10
5
2
3
3
3

กติกาการแข่งขัน
กล้วยไม้ตัดดอกที่นำมำประกวดต้องมีจำนวน 10 ช่อดอก ที่ได้คุณภำพส่งออก
มีควำมสม่ำเสมอ

12

ตารางการให้คะแนน
รายการ

คะแนน
15
15
15
15
15
10
15
100

ช่อดอกและจำนวนดอก
ขนำดและระเบียบดอก
สีดอก
ฟอร์ม/รูปทรงดอก
ควำมสมบูรณ์ของดอกและช่อดอก
คุณภำพของกลีบดอก
ควำมสม่ำเสมอโดยรวม
รวม

4. การจัดสวนกล้วยไม้ในภาชนะ
ประเภท
ขนาดเล็ก
(50 x 50 x 120 ซม.)
ขนาดใหญ่
(100 x 100 x 150 ซม.)

รางวัล
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

เงินรางวัล
10,000 บาท
8,000 บาท
5,000 บาท
ประกาศนียบัตร
20,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
ประกาศนียบัตร

จานวน
1
1
1
3
1
1
1
3

กติกาการแข่งขัน
1. ชิ้นงำนสำเร็จ ต้องประกอบด้วยต้นกล้วยไม้อย่ำงน้อย 2 ต้น
2. ต้นไม้ที่มีดอก ต้องเป็นกล้วยไม้เท่ำนั้น ห้ำมใช้ต้นกล้วยไม้แห้ง ประดิษฐ์
หรืออื่นๆ
3. ชิ้นงำนสำเร็จ ต้องมีขนำดตำมที่ได้กำหนดไว้ดังนี้
13

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.1 ชิ้ น งำนส ำเร็ จ ประเภทบุ ค คล (เวลำกำรแข่ ง ขั น 2 ชั่ ว โมง)
ต้องมีขนำด ไม่เกิน กว้ำง 50 ซม.xยำว 50ซม.xสูงไม่เกิน 120 ซม.
3.2 ชิ้ น งำนส ำเร็ จ ประเภทที ม ไม่ เ กิ น 3 คน (เวลำกำรแข่ ง ขั น 3
ชั่วโมง) ต้องมีขนำด ไม่เกิน กว้ำง 100 ซม.x ยำว 100 ซม.x สูง
ไม่เกิน 150 ซม.
ชิ้นงำนสำเร็จสำมำรถตั้งจัดแสดงได้อย่ำงสวยงำมจนวันปิดงำนบนแท่นที่
จัดเตรียมให้
4.1 แท่นตั้งแสดงผลงำนประเภทขนำดเล็ก (ประเภทบุคคล) แท่นขนำด
กว้ำง 50 ซม. x ยำว 50 ซม. x สูง 50-60 ซม. ต่อ 1 ชิ้นงำนผู้เข้ำ
แข่งขัน
4.2 แท่นตั้งแสดงผลงำนประเภทขนำดใหญ่ (ประเภททีม ไม่เกิน 3 คน)
แท่นขนำดกว้ำง 100 ซม. x ยำว 100 ซม. x สูง 45-50 ซม. ต่อ
1 ชิ้นงำนผู้เข้ำแข่งขัน
ผู้เข้ำแข่งขัน ต้องจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ต้องกำรใช้มำเองทั้งหมด
ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถเตรียมอุปกรณ์หรือส่วนประกอบตกแต่งชิ้นงำนมำได้
แต่จะต้องจัดประกอบในพื้นที่แข่งขันเท่ำนั้น
ชิ้นงำนแต่ละชิ้น จะต้องอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์กำรตัดสิน เวลำและขนำด
พื้นที่กำหนด
ตำแหน่งกำรจัดวำงชิ้นงำนแต่ละชิ้น ทำงคณะผู้จัดงำนจะเป็นผู้กำหนดให้
ชิ้นงำนที่เข้ำร่วมแข่งขันทุกชิ้นทั้งที่ได้รับ รำงวัล และไม่ได้รับรำงวัล คณะ
ผู้จัดงำนขอสงวนสิทธิ์ให้จัดแสดงไว้ตลอดระยะเวลำกำรจัดงำน
สงวนสิทธิ์ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
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ตารางการให้คะแนน
เกณฑ์

คะแนน
10
10
20
10
10
10
10
10
10
100

1. กำรเลือกใช้วัสดุ
2. คุณภำพของวัสดุ
3. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
4. ลำยเส้น
5. รูปทรง
6. กำรใช้สี
7. ช่องว่ำง
8. ควำมสมดุล
9. ควำมประณีตเรียบร้อย
รวม

5. การแข่งขันจัดดอกกล้วยไม้
5.1 กล้วยไม้กับดนตรี
รางวัล

เงินรางวัล
20,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
ประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

จานวน
1
1
1
3

กติกาการแข่งขัน
1. กำรจัดดอกกล้วยไม้ในหัวข้อ “กล้วยไม้กับดนตรี” ประเภททีม ทีมละไม่
เกิน 3 คน
2. เวลำในกำรแข่งขันทั้งหมด 3 ชั่วโมง ภำยในพื้นที่ กว้ำง 3 ม. x ยำว 3 ม.
x สูง 2 .40 ม. โดยผลงำนกำรจัดดอกไม้ ต้องมีกล้วยไม้สด ไม่น้อยกว่ำ
50% ของภำพรวมทั้งหมด
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3. ไม้ประดับอื่นๆ ต้องจัดด้วยดอกไม้สดเท่ำนั้น (ห้ำมใช้ดอกไม้แห้ง หรือ
ดอกไม้ประดิษฐ์)
4. ผลงำนเป็นงำนที่ไม่ได้ลอกเลียนมำ
5. ผู้ เ ข้ ำ แข่ ง ขั น ต้ อ งจั ด หำอุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ ที่ ต้ อ งกำรใช้ ม ำเองทั้ ง หมดไม่
อนุญำตให้ใช้เสียงดนตรีประกอบกำรจัดแสดง
6. ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถเตรียมอุปกรณ์หรือส่วนประกอบตกแต่งชิ้นงำนมำได้
แต่ต้องจัดประกอบในพื้นที่แข่งขันเท่ำนั้น
7. ผลงำนแต่ละชิ้น จะต้องอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์กำรตัดสิน เวลำและขนำด
พื้นที่กำหนด
8. ตำแหน่งกำรจัดวำงผลงำนแต่ละชิ้น ทำงคณะผู้จัดงำนจะเป็นผู้กำหนดให้
9. ผลงำนที่เข้ำร่วมแข่งขันทุกชิ้นทั้งที่ได้รับรำงวัล และไม่ได้รับรำงวัล คณะ
ผู้จัดงำนขอสงวนสิทธิ์ให้จัดแสดงไว้ตลอดระยะเวลำกำรจัดงำน
10. สงวนสิทธิ์ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด

ตารางการให้คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
1. กำรสื่อควำมหมำย
2. กำรเลือกใช้วัสดุ
3. ลำยเส้น
4. รูปทรง
5. กำรใช้สี
6. ควำมสมดุล
7. ควำมโดดเด่น
8. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
9. เอกลักษณ์
10. ควำมประณีตเรียบร้อย
รวม

คะแนน
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
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5.2 กล้วยไม้กับความฝัน
รางวัล

เงินรางวัล
10,000 บาท
8,000 บาท
5,000 บาท
ประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

จานวน
1
1
1
3

กติกาการแข่งขัน
1. กำรแข่ ง ขั น กำรจั ด ดอกกล้ ว ยไม้ ใ นหั ว ข้ อ “กล้ ว ยไม้ กั บ ความฝั น ”
ประเภทบุคคล
2. เวลำในกำรแข่งขันทั้งหมด 2 ชั่วโมง ภำยใน โต๊ะสี่เหลี่ยมขนำดกว้ำง 75
ซม. x ยำว 150 ซม. พร้อมผ้ำคลุมโต๊ะสีขำวเป็นกำรจัดดอกไม้ประดับ
โต๊ะซึ่งต้องมีกล้วยไม้ไม่น้อยกว่ำ 50% ของภำพรวมทั้งหมด
3. ไม้ป ระดับ อื่น ๆต้องจัดด้ว ยดอกไม้สดเท่ำนั้น (ห้ำมใช้ดอกไม้แห้ ง หรือ
ดอกไม้ประดิษฐ์)
4. ผลงำนเป็นงำนที่ไม่ได้ลอกเลียนมำ
5. ผู้เข้ำแข่งขัน ต้องจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ต้องกำรใช้มำเองทั้งหมด
6. ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถเตรียมอุปกรณ์หรือส่วนประกอบตกแต่งชิ้นงำนมำได้
แต่ต้องจัดประกอบในพื้นที่แข่งขันเท่ำนั้น
7. ผลงำนแต่ละชิ้น จะต้องอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์กำรตัดสิน เวลำและขนำด
พื้นที่กำหนด
8. ตำแหน่งกำรจัดวำงผลงำนแต่ละชิ้น ทำงคณะกรรมกำรจัดงำนจะเป็นผู้
กำหนดให้
9. ผลงำนที่ เ ข้ ำ ร่ ว มแข่ ง ขั น ทุ ก ชิ้ น ทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล และไม่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล
คณะกรรมกำรจัดงำน ขอสงวนสิทธิ์ให้จัดแสดงไว้ ตลอดระยะเวลำกำร
จัดงำน
10. สงวนสิทธิ์ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
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ตารางการให้คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

1. กำรสื่อควำมหมำย
2. กำรเลือกใช้วัสดุ
3. ลำยเส้น
4. รูปทรง
5. กำรใช้สี
6. ควำมสมดุล
7. ควำมโดดเด่น
8. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
9. เอกลักษณ์
10. ควำมประณีตเรียบร้อย
รวม

5.3 Designer’s Choice
รางวัล

เงินรางวัล
10,000 บาท
8,000 บาท
5,000 บาท
ประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

จานวน
1
1
1
3

กติกาการแข่งขัน
1. กำรจั ด ด้ ว ยดอกกล้ ว ยไม้ ใ นหั ว ข้ อ “Designer’s Choice” ประเภท
บุคคล
2. เวลำในกำรแข่งขันทั้งหมด 2 ชั่วโมง ภำยในพื้นที่ขนำดกว้ำง 2 ม. X ยำว
2 ม. ซึ่งต้องมีดอกกล้วยไม้สดไม่น้อยกว่ำ 50% ของภำพรวมทั้งหมด
3. ต้องแจ้งชื่อ Concept หรือ Theme ของชิ้นงำนให้คณะกรรมกำรจัดงำน
ก่อนกำรแข่งขัน โดยแนบพร้อมกับใบสมัคร
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4. ไม้ป ระดับ อื่น ๆต้องจัดด้ว ยดอกไม้สดเท่ำนั้น (ห้ำมใช้ดอกไม้แห้ ง หรือ
ดอกไม้ประดิษฐ์)
5. ผลงำนเป็นงำนที่ไม่ได้ลอกเลียนมำ
6. ผู้เข้ำแข่งขัน ต้องจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ต้องกำรใช้มำเองทั้งหมด
7. ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถเตรียมอุปกรณ์หรือส่วนประกอบตกแต่งชิ้นงำนมำได้
แต่จะต้องจัดประกอบในพื้นที่แข่งขันเท่ำนั้น
8. ผลงำนแต่ละชิ้น จะต้องอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์กำรตัดสิน เวลำและขนำด
พื้นที่กำหนด
9. ตำแหน่งกำรจัดวำงผลงำนแต่ละชิ้น ทำงคณะกรรมกำรจัดงำนจะเป็น ผู้
กำหนดให้
10. ผลงำนที่ เ ข้ ำ ร่ ว มแข่ ง ขั น ทุ ก ชิ้ น ทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล และไม่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล
คณะกรรมกำรจัดงำน ขอสงวนสิทธิ์ให้จัดแสดงไว้ ตลอดระยะเวลำกำร
จัดงำน
11. สงวนสิทธิ์ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด

ตารางการให้คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
1. กำรสื่อควำมหมำย
2. กำรเลือกใช้วัสดุ
3. ลำยเส้น
4. รูปทรง
5. กำรใช้สี
6. ควำมสมดุล
7. ควำมโดดเด่น
8. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
9. เอกลักษณ์
10. ควำมประณีตเรียบร้อย
รวม

คะแนน
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
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5.4 กล้วยไม้วิจิตร
รางวัล

เงินรางวัล
10,000 บาท
7,500 บาท
5,000 บาท
ประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

จานวน
1
1
1
3

กติกาการแข่งขัน
1. กำรแข่งขันประเภท ทีม โดยจำกัดไม่เกินทีมละ 3 คน
2. เวลำในกำรแข่งขันทั้งหมด 3 ชั่วโมง โดยผลงำนสำเร็จต้องจัดในภำชนะ
และจัดแสดงบนแท่นขนำด กว้ำง 50 x ยำว 50 x สูง 50 – 60 ซม.
3. กำรแข่งขัน เป็ น กำรใช้ส่ ว นต่ำงๆ ของดอกกล้ ว ยไม้มำประดิษฐ์ โ ดยใช้
เทคนิคกำรร้อย กำรเย็บ กำรมัด กำรติด กำรปัก หรือเทคนิคอื่นๆ เป็น
ชิ้นงำนใหม่ ให้ใช้ดอกกล้วยไม้เกิน 50% และให้ทำในเวลำเท่ำนั้น
4. กำรแข่ ง ขั น ต้ อ งใช้ ด อกกล้ ว ยไม้ ใบไม้ และวั ส ดุ ต กแต่ ง ที่ เ ป็ น ของสด
เท่ำนั้น
5. ผู้เข้ำแข่งขันต้องจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้มำเองทั้งหมด
6. ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถเตรียมกลีบดอกกล้วยไม้มำได้ เช่น ตัดกลีบ แยกขนำด
7. ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถจัดเตรียมตัดแบบ ดำมแบบ และทำหุ่นโครงมำได้
8. ต ำแหน่ ง กำรจั ด วำงผลงำนแต่ ละชิ้ น ทำงคณะกรรมกำรจั ดงำนจะเป็ นผู้
กำหนดให้
9. ผลงำนที่ เข้ ำร่ ว มแข่ ง ขั น ทุ ก ชิ้ น ทั้ งที่ ได้ รั บรำงวั ล และไม่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล
คณะกรรมกำรจัดงำน ขอสงวนสิทธิ์ให้จัดแสดงไว้ตลอดระยะเวลำกำรจัดงำน
10. สงวนสิทธิ์ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
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ตารางการให้คะแนน
เกณฑ์

คะแนน
10
10
20
10
10
10
10
10
10
100

1. กำรเลือกใช้วัสดุ
2. คุณภำพของวัสดุ
3. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
4. ลำยเส้น
5. รูปทรง
6. กำรใช้สี
7. ช่องว่ำง
8. ควำมสมดุล
9. ควำมประณีตเรียบร้อย
รวม

6. ผลงานศิลปะ
6.1 ภาพวาดสีน้า
ประเภท
ความคิดสร้างสรรค์
สวยงาม

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลชมเชย

เงินรางวัล
20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

จานวน
1
2
8
1
2
8

กติกาการแข่งขัน
1.
2.

ผู้เข้ำแข่งขันต้องมีอำยุ 15 ปีบริบูรณ์หรือมำกกว่ำ
เวลำในกำรทำผลงำนศิลปะ เป็นเวลำ 3 ชั่วโมง ภำยในพื้นที่จัดงำน
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

เนื้อหำของภำพวำดสื่อถึงกล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ ซึ่งครอบคลุมถึง
เรื่อง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี กำรศึกษำ เศรษฐกิจ และกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
ผู้ เ ข้ ำ ประกวดต้ อ งเตรี ย มอุ ป กรณ์ ก ำรวำดภำพสี น้ ำของตนมำเอง
(คณะกรรมกำรจะจัดเตรียมกระดำษวำดภำพให้เพียงอย่ำงเดียว)
ภำพที่ป ระกวด จะต้องระบุ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อ
สะดวก และที่อยู่ด้ำนหลังภำพ
ผลงำนภำพวำดสีน้ำ ต้องเป็นผลงำนที่ทำขึ้นมำใหม่ ไม่ลอกเลียนผลงำนผู้ใด
ผลงำนภำพวำดของผู้เข้ำประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมวิชำกำรเกษตร
ผลงำนสำเร็จของผู้เข้ำแข่งขันทุกท่ำนต้องเขียนชื่อ-นำมสกุลให้ชัดเจน

ตารางการให้คะแนนผลงานภาพวาดศิลปะจากกล้วยไม้ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
เกณฑ์
คะแนน
1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
25
2. ควำมสวยงำมควำมสมบูรณ์ของรูปภำพ
20
3. ควำมสอดคล้องของภำพกับหัวข้อที่กำหนด
20
4. ควำมสมบูรณ์และกำรจัดองค์ประกอบของภำพ
20
5. เทคนิคกำรใช้สี
15
รวม
100
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ตารางการให้คะแนนผลงานภาพวาดศิลปะจากกล้วยไม้ ประเภทสวยงาม
เกณฑ์
คะแนน
1. ควำมสวยงำมควำมสมบูรณ์ของรูปภำพ
25
2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
20
3. ควำมสอดคล้องของภำพกับหัวข้อที่กำหนด
20
4. ควำมสมบูรณ์และกำรจัดองค์ประกอบของภำพ
20
5. เทคนิคกำรใช้สี
15
รวม
100

6.2 ภาพถ่าย
รางวัล

เงินรางวัล
50,000 บาท
30,000 บาท
10,000 บาท
2,000 บาท

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

จานวน
1
1
1
5

กติกาการแข่งขัน
1. ผู้ ส่ ง ผลงำนเข้ ำ ประกวดต้ อ งส่ ง ภำพ พร้ อ มใบสมั ค รที่ เ ขี ย นชื่ อ และ
นำมสกุล พร้อมระบุที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้และหมำยเลขโทรศัพท์ให้
ชัดเจนไว้ข้ำงหลังภำพ
2. ภำพที่ถ่ำยต้องเป็นภำพที่มีดอกกล้วยไม้เป็นองค์ประกอบ
3. ผู้ส่งภำพเข้ำประกวดสำมำรถส่งภำพได้ไม่เกินท่ำนละ 5 ภำพ
4. ภำพที่ส่งเข้ำประกวด ต้องอัดขยำยภำพขนำด 12 x 18 นิ้ว ติดลงบน
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ เว้นขอบด้ำนละ 2 นิ้ว ด้ำนหลังกรุณำติดชื่อและ
ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งภำพให้ชัดเจน
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5. ภำพที่ส่ ง เข้ ำ ประกวดสำมำรถส่ ง ได้ทั้ ง ภำพที่ถ่ ำ ยด้ ว ยฟิ ล์ มและกล้ อ ง
ดิจิตอล แต่ต้องส่งภำพพร้อมด้วยฟิล์มหรือไฟล์ภำพดิจิตอล สำหรับภำพ
ที่ เ ป็ น ไฟล์ ดิ จิ ต อลจะต้ อ งมี ค วำมละเอี ย ดอย่ ำ งน้ อ ย 10 ล้ ำ นพิ ก เซล
สำมำรถขยำยภำพได้ใหญ่ถึงขนำด A3 ในรูปแบบ ไฟล์ภำพแบบ TIFF
หรือ JPEG ไม่รับภำพที่เป็น RAW File หรือ ไฟล์ภำพสกุลอื่น
6. ห้ำมผู้เข้ำแข่งขันทุกท่ำน ใส่ลำยน้ำลงบนภำพที่ส่งเข้ำประกวด
7. ภำพที่ส่งเข้ำประกวด สำมำรถตกแต่งภำพได้ แต่ต้องไม่เกินจำกควำมเป็น
จริง
8. ภำพที่ส่งเข้ำประกวดต้องเป็นผลงำนกำรถ่ำยภำพและเป็นผลงำนของผู้ส่ง
เข้ำประกวดเอง ผู้จัดกำรประกวดขอสงวนสิทธิ์ในกำรมอบรำงวัล หรือ
เรียกรำงวัลที่ได้ให้ไปแล้วคืนได้ถ้ำผิดกติกำ
9. คณะกรรมกำรตั ด สิ น ภำพมี สิ ท ธิ์ ก ำหนดวิ ธี ก ำรตั ด สิ น และมติ ข อง
คณะกรรมกำรถือ เป็ น ที่ สุ ด ผู้ จั ดกำรประกวดจะไม่รั บอุท ธรณ์ ใด ๆ
ทั้งสิ้น
10. ภำพทุกภำพที่ส่งเข้ำประกวดถือเป็นกรรมสิทธ์ของผู้จัดกำรประกวด โดย
สำมำรถเลือกนำไปแสดงในที่ต่ำงๆ หรือเผยแพร่ในที่ต่ำงๆ ได้โดยไม่ต้อง
จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่เจ้ำของภำพใดๆ ทั้งสิ้น
11. ผู้ส่งภำพเข้ำประกวด มีสิทธิ์ได้รับรำงวัลสูงสุดเพียง 1 รำงวัลเท่ำนั้น

เกณฑ์การตัดสินภาพถ่ายโดยการเปรียบเทียบ
1.
2.
3.
4.

ภำพถ่ำยที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องตรงตำมหัวเรื่อง
คุณภำพของภำพถ่ำยต้องมีควำมคมชัดและมีสีสัน
องค์ประกอบของภำพชัดเจน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พืชที่นามาประกวด
ข้อกาหนด / ข้อบังคับในการนาพืช เข้ามาในงาน
ประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (APOC 12)
ข้อ 1. คานิยาม
พืช หมำยถึง พัน ธุ์พืช ทุกประเภทและชนิด ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ส่วนของพืชทุกชนิด เมล็ดพันธุ์ รวมถึงต้นอ่อนของพืชที่ได้จำกกำรเพำะเมล็ด หรือ
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อยู่บนอำหำรแข็งหรือในอำหำรเหลวขนส่งในภำชนะที่ปลอด
เชื้อ
APOC 12 หมำยถึง งำนประชุมวิชำกำรกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 พ.ศ.
2559 บริเวณงำน ณ อำคำร อิมแพ็ค ฟอรั่ม ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธำนี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ข้อ 2. การนาพืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดง หรือ ประกวดในบริเวณงาน
จะต้องดาเนินการตามระเบียบดังนี้
2.1 ผู้ครอบครองพืช ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบทั้งภำยในประเทศ
และระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับพืชอย่ำงเคร่งครัด
2.2 พืช ที่น ำเข้ ำจำกต่ำ งประเทศ จะต้อ งมี ใบรับ รองสุ ข อนำมั ยพื ช
(Phytosanitary Certificate) และในกรณีที่เป็นชนิดพืชที่อยู่ในบัญชีอนุสัญญำว่ำ
ด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora : CITES) จะต้องมีหนังสืออนุญำตส่งออก (CITES Export Permit) จำก
หน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกประเทศผู้ส่งออก
2.3 กำรนำเข้ำพืช จะต้องได้รับอนุญำตให้นำเข้ำ ตำมพระรำชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตำมพระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยผู้จัดงำนจะจัดเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกในกำร
ตรวจสอบพืชดังกล่ำว
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2.4 พืชที่ได้มำจำกภำยในประเทศ จะต้องได้มำจำกกำรเพำะเลี้ยงและ
ขยำยพันธุ์เทียม โดยต้องมีกำรตัด แบ่ง แยกหน่อ ตัดกิ่ง เพำะเมล็ดหรือเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และลักษณะที่แสดงออกจะต้องเหมือนหรือคล้ำยลักษณะของต้นที่ได้มำ
จำกกำรขยำยพันธุ์เทียม
2.5 ผู้ จั ด งำนขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นกำรปฏิ เ สธไม่ รั บ ลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ ำ
ประกวดให้กับพืช ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ในข้อ 2.1 ถึง 2.4
2.6 ผู้จัดงำนสงวนสิทธิ์ ไม่รับชนิดพันธุ์รองเท้ำนำรีที่มีรำยงำนว่ำค้นพบ
ใหม่ หลังปี ค.ศ. 1999 รวมถึงลูกผสมของชนิดพันธุ์ดังกล่ำว เนื่องจำกได้รับกำร
เผยแพร่ว่ำ มีกำรค้ำหรือกำรได้มำที่ละเมิดบทบัญญัติของอนุสัญญำไซเตส ตาม
รายชื่อชนิด พั น ธุ์ ร องเท้า นารี ที่เ ป็น ชนิด พัน ธุ์ ใ หม่ ยกเว้ น มี เอกสำรอนุ ญำต
ส่งออกจำกประเทศต้นกำเนิด หรือเอกสำรกำรขึ้นทะเบียนสถำนที่เพำะเลี้ยงพืช
อนุรักษ์ ที่ออกโดยกรมวิช ำกำรเกษตรหรือเอกสำรกำรซื้อ -ขำยพืช ที่ออกโดย
สถำนที่เพำะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมวิชำกำรเกษตร
ข้อ 3 การนาพืชมาจาหน่ายในงาน
3.1 ในกรณีที่เป็นกำรนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมข้อ 2.1 ถึง 2.6
3.2 ในกรณีที่เป็นผู้จำหน่ำยภำยในประเทศ
3.2.1 กรณี ที่ ต้ องกำรจ ำหน่ ำ ยกล้ ว ยไม้ ช นิ ด พั น ธุ์ แท้ ผู้ ข ำย
จะต้องมีใบสำคัญ กำรขึ้นทะเบียนสถำนที่เพำะเลี้ยงพืช
อนุรักษ์ ที่ออกโดยกรมวิชำกำรเกษตรหรือเอกสำรกำร
ซื้อ-ขำยพืช ที่ออกโดยสถำนที่เพำะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ซึ่ง
ขึ้นทะเบียนกับ กรมวิชำกำรเกษตร
3.2.2 กรณีจำหน่ำยเฉพำะชนิดพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสม จะต้อง
ลงทะเบียนและแจ้งรำยชื่อชนิดพันธุ์ลูกผสมที่ต้องกำร
จ ำหน่ ำ ย โดยผู้ จั ด งำนจะจั ด เจ้ ำ หน้ ำ ที่ อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรรับลงทะเบียน หำกพ่อหรือแม่พันธุ์ เป็น
กล้วยไม้ชนิ ดพัน ธุ์แท้ จะต้องแสดงเอกสำรที่ยืนยัน ว่ำ
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เป็ นต้นซึ่งมำจำกกำรขยำยพันธุ์เทียม ตำม พรบ.พันธุ์พืช
พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
3.2.3 กรณีที่จ ำหน่ำยพืชชนิ ดอื่นๆที่นอกเหนือจำกกล้ วยไม้
พืช นั้ น จะต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อกฎระเบี ย บและกฎหมำยอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
3.3 ผู้จัดงำนจะจัดสถำนที่พร้อมเจ้ำหน้ำที่ เพื่ออำนวยควำมสะดวกใน
กำรส่งออกและนำผ่ำนพืช ที่นำเข้ำมำจำหน่ำยในบริเวณงำน
3.4 ในกรณีที่ผู้จำหน่ำยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อ 3.1 และ 3.2 ทำงผู้
จัดงำนอำจสั่งห้ำมขำยพืชดังกล่ำว พร้อมทั้งดำเนินคดี ลงโทษปรับ หรือให้ออก
จำกบริเวณงำน
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รายชื่อชนิดพันธุ์รองเท้านารีที่เป็นชนิดพันธุ์ใหม่
การทาการค้าชนิดพันธุ์เหล่านี้ ทั่วโลกถือว่าเป็นการค้าที่ผิดกฎหมาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Paphiopedilum haynalddianum var. laurae
Paphiopedilum robinsonianum
Paphiopedilum josianae
Paphiopedilum x schlechterianum
Paphiopedilum papuanum forma alexejanum
Paphiopedilum barbigerum var. sulivongii
Paphiopedilum rungsuriyanum
Paphiopedilum inomorii
Paphiopedilum cornutum
Paphiopedilum x nitens
Paphiopedilum canhii
Paphiopedilum gratrixianum var. cangyuanense
Paphiopedilum guangdongense
Paphiopedilum qingyongii
Paphiopedilum sanjiangianum
Paphiopedilum huangrongshuanum
Paphiopedilum thaianum
Paphiopedilum philippinense var. palawanense
Paphiopedilum helenae forma delicatum
Paphiopedilum delenatii forma vinicolor
Paphiopedilum x glanzii
Paphiopedilum concolor var. longipetalum
Paphiopedilum sanigii var. ayubianum
Paphiopedilum x powelii
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Paphiopedilum platyphyllum
Paphiopedilum vejvarutianum
Paphiopedilum angustifolium
Paphiopedilum multifolium
Paphiopedilum tigrinum forma huberae
Paphiopedilum wenshanense
Paphiopedilum x aspersum
Paphiopedilum gratrixianum var. daoense
Paphiopedilum micranthum
Paphiopedilum globulosum
Paphiopedilum micranthum var. oblatum
Paphiopedilum x vietenryanum
Paphiopedilum purpuratum
Paphiopedilum rhizomatosum
Paphiopedilum concolor forma sulphurinum
Paphiopedilum x areeanum
Paphiopedilum x petchleungianum
Paphiopedilum dexlerianum
Paphiopedilum sugiyamanum
Paphiopedilum viniferum
Paphiopedilum malipoense forma tonnianum
Paphiopedilum coccineum
Paphiopedilum angustatum
Paphiopedilum sangchii
Paphiopedilum intaniae
Paphiopedilum chaoi
Paphiopedilum x mindanaense
Paphiopedilum ooii
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Paphiopedilum hangianum
Paphiopedilum bougainvillianum var. saskianum
Paphiopedilum cerveranum
Paphiopedilum potentianum
Paphiopedilum parnatanum
Paphiopedilum vietnamense
Paphiopedilum tranliemianum
Paphiopedilum anitum
Paphiopedilum x grussianum
Paphiopedilum huonglanae
Paphiopedilum malipoense var.hiepii
Paphiopedilum malipoense var. jackii
Paphiopedilum lowii var. latifolium
Paphiopedilum saccopetalum
Paphiopedilum striatum
Paphiopedilum herrmannii
Paphiopedilum gigantefolium
Paphiopedilum helenae
Paphiopedilum hiepii
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กฎข้อปฏิบัติของกรรมการตัดสินกล้วยไม้กระถางและกล้วยไม้ตัดดอก
1. กรรมกำรตัดสินต้องแสดงชุดและหมวดกำรตัดสินที่ตนได้รับมอบหมำย และดำรง
ตนเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำรตัดสินของกล้วยไม้ชุดและหมวดกำรตัดสินที่
ตนได้รับมอบหมำยตลอดกำรประกวด กรณีที่ต้องออกไปจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ชั่วครำวจะต้องแจ้งให้หัวหน้ำคณะกรรมกำรตัดสินทรำบก่อนล่วงหน้ำ
2. กรรมกำรตั ดสิ นต้ องตรวจสอบตำรำงเวลำกำรตั ดสิ นให้ ละเอี ยด และคอย
สนับสนุนให้กระบวนกำรตัดสินเป็นไปอย่ำงรำบรื่น
3. กรรมกำรตั ดสิ นต้องปฏิบั ติ ตำมคำแนะน ำของหั วหน้ ำคณะกรรมกำรตั ดสิ น
เพื่อให้กระบวนกำรตัดสินเป็นไปอย่ำงรำบรื่น
4. กรรมกำรตัดสินต้องประเมินกำรประกวดอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึงต้อง
อธิบำยควำมคิดเห็นของตนอย่ำงชัดเจน
5. กรรมกำรตัดสินต้องปรึกษำกับคณะกรรมกำรตัดสินอย่ำงรอบคอบ ก่อนให้คำ
ตัดสิน
6. ปัญหำและข้อสงสัยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกระบวนกำรตัดสิน สำมำรถใช้คู่มือ
กำรตัดสินช่วยในกำรแก้ปัญหำได้ เว้นแต่บำงกรณีที่ปัญหำเหล่ำนั้นไม่ได้ถูกระบุ
ในคู่ มือฯ หั วหน้ ำคณะกรรมกำรตัดสิ นจะเป็ นผู้ แจ้งเพื่อหำรือกับหน่วยงำน
จัดกำรกำรประกวด
7. คำถำมหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับชื่อสิ่งประกวดทุกประเภท หัวหน้ำคณะกรรมกำร
ตัดสินจะเป็นผู้แจ้ง และปรึกษำกับหน่วยงำนจัดกำรกำรประกวด
8. ปัญหำและข้อสงสัยต่ำงๆ นอกเหนือจำกข้อกำหนดที่กล่ำวข้ำงต้น และไม่อำจแก้
ได้ภำยในคณะกรรมกำรตัดสิน ให้รำยงำนต่อหน่วยงำนจัดกำรกำรประกวด
9. ห้ ำมคณะกรรมกำรตั ดสิ นใช้ อุ ปกรณ์ สื่ อสำรหรื อถ่ ำยภำพใดๆ ในช่ วงกำร
ประเมิน/ตัดสิน โดยเด็ดขำด
10. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสินจะต้องถูกเก็บเป็นควำมลับ จนกว่ำจะถึง
กำรประกำศผลอย่ำงเป็นทำงกำร
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กฎข้อปฏิบัติของกรรมการตัดสิน การจัดสวนกล้วยไม้ในภาชนะ การ
จัดสวนกล้วยไม้ การแข่งขันการจัดดอกกล้วยไม้ และผลงานศิลปะ
1. มีกำรคัดเลือกประธำนของแต่ละคณะ ก่อนเริ่มปฏิบัติงำน ซึ่งคณะกรรมกำร
ตัดสินแต่ละคณะ จะประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน
2. คณะกรรมกำรตัดสินแต่ละคณะ จะมีผู้แทนของผู้จัดงำน เป็นเลขำนุกำร
ของคณะกรรมกำรตั ดสิ น ทำหน้ ำที่ร ะบุ สิ่ ง ประกวดที่ จะให้ ได้ รับ กำร
ตัดสิน และรวบรวมคะแนนของคณะกรรมกำรตัดสินแต่ละคน
3. ส ำหรั บ กำรประกวดกำรจั ด สวนกล้ ว ยไม้ ในกำรพิ จ ำรณำตั ด สิ น
คณะกรรมกำรตัดสินจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
3.1 ประเมินคุณภำพของกล้วยไม้ที่จัดแสดงภำยในสวน
3.2 กำรจัดแสดงกล้วยไม้ที่อยู่ภำยในสวนโดยภำพรวม
3.3 ควำมเอำใจใส่ต่อสภำพสวนที่จัดแสดง
4. ในกรณีที่สิ่งเข้ำประกวด 2 ชนิด หรือมำกกว่ำ ได้คะแนนเท่ำกันคณะกรรมกำร
ตัดสินจะต้องพิจำรณำให้คะแนนใหม่ เพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว
5. ขั้นตอนสุดท้ำยของกำรปฏิบัติงำน ประธำน และเลขำนุกำร จะลงนำม
ร่วมกันในใบแสดงผลกำรตัดสิน จึงจะถือว่ำเป็นคะแนนที่ถูกต้อง
6. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
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