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โครงการประกวดรอยกรองออนไลน สมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย 
คร้ังที่ 2 ประจําป 2551 

 
ความเปนมา 

เนื่องจากสภาวะปจจุบัน เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป มีความสนใจในการเขียนงานรอยกรองอยูในแวดวงจํากัด 
และสวนใหญจะจํากัดวงแคบ ๆ ในลักษณะจับกลุมเขียนกันเอง อานกันเอง และแลกเปลี่ยนความรูกันเอง ในบริบทองคความรูที่มี
คอนขางจํากัด ทั้งจากตําราเรียนเขียนงานรอยกรอง หรืองานเขียน “ฉันทลักษณ” ในรูปแบบตาง ๆ เชน โคลง  ฉันท  กาพย   กลอน 
ซึ่งมีทั้งที่ถูกตองตามกรอบและกฎเกณฑ และมีทั้งที่เขาใจเอาเอง โดยขาดการอธิบายความอยางตอเนื่อง ถึงกรอบและกฎเกณฑ 
รวมถึงขอยกเวน 

ดวยเหตุผลดังกลาว สมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย จึงไดดําเนิน “โครงการประกวดรอยกรองออนไลน ครั้งที่ 1 
ประจําป 2550” โดยไดรับการสนับสนุนจากหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงไดรับความสนใจจากนักเรียน นิสิต
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เขารวมในโครงการดังกลาวเปนจํานวนมาก 

การดําเนินงานในโครงการดังกลาว นอกจากจะสรางความคึกคัก ใหกับวงวรรณกรรม โดยเฉพาะงานเขียนรอยกรองแลว 
ยังชวยกระตุนความสนใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ใหเขามารวมผลักดัน และสนับสนุนการยกระดับงานเขียนรอยกรอง รวมถึง
กระตุนใหกับผูสนใจใฝรู ที่ขาดโอกาสและเวทีในการนําเสนอ ไดมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนอยางกวางขวางดวย 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน การเขียนงานรอยกรอง ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหบุคคลที่สนใจการเขียนงานรอยกรอง มีเวทีในการเขียนงานออกสูสาธารณะ 
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดความตื่นตัว ในการเขียนงานรอยกรอง ที่ถูกตองตามรูปแบบฉันทลักษณตาง ๆ  
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรู เพื่อใหการศึกษาสําหรับผูสนใจงานเขียนรอยกรอง 
5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดพื้นที่สาธารณะ ในการเขียนงานรอยกรอง อันจะเปนปจจัยหนึ่ง ในการสรางกระแสความ

สนใจของสังคมอยางตอเนื่อง 
6. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดนักเขียนงานรอยกรองใหม ๆ ที่มีคุณภาพ 
7. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป พัฒนาตนเองทั้งดานการอาน การเขียน และการ

สรางสรรคผลงานคุณภาพ 
8. เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผลงานดีเดนและมีคุณภาพ ถูกตองตามกรอบและกฎเกณฑ นํามาพิมพรวมเลม และเผยแพรตอ

สาธารณะชน 
9. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงาน ของสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย และองคกรที่เกี่ยวของตาง ๆ  
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การแบงประเภท  และระดับช้ันของการประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน - กาพยยานี 11  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - กลอนสุภาพ  
3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป - โคลงสี่สุภาพ  

 
รูปแบบและวิธีการดําเนนิงาน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกรอยกรอง แตละประเภท และแตละระดับช้ัน โดยใหมีคณะกรรมการชุด
หนึ่ง เพื่อพิจารณาตัดสิน การประกวดในแตละเดือน และใหมีคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดพิจารณาตัดสินในรอบสุดทาย 
โดยพิจารณาจากผลงานที่ไดรับการตัดสินใหชนะเลิศในแตละเดือน มาตัดสินเลือกผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศ 

2. ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อฯแขนงตาง ๆ รวมทั้งเวบไซตของสมาคมนักกลอนฯ 
3. เปดรับผลงานสงเขาประกวด 3 ชองทาง คือ  

• สงผลงานทางเวบบอรด ในเวบไซตของสมาคมนักกลอนฯ  (http://www.thaipoet.net) 
• ทางอีเมล (info_thaipoet@yahoo.com)  
• ทางไปรษณีย (“กองประกวดรอยกรองออนไลนฯ 2551” เลขที่ 59/21 หมูที่ 9 ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4  
   แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บมุมซองวา “ประกวดรอยกรอง”)  
    โดยการสงทางไปรษณีย ภายในเวลาที่กําหนด ตามหลักฐานการประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ  

4. นําผลงานทุกชิ้นที่สงประกวด เผยแพรผานเวบบอรด ในเวบไซตของสมาคมนักกลอนฯ 
5. แจงผลการตัดสินในแตละเดือน ผานเวบไซตของสมาคมนักกลอนฯ 
6. แบงการพิจารณาเปนรายเดือน และประกาศผลผูชนะการประกวดในแตละประเภท แตละระดับเปนรายเดือน (แบงเปนผู

ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ อีก 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แลวแตกรณี) 
7. นําผลงานของผูชนะในแตละเดือน มาพิจารณาและตัดสินในรอบสุดทาย เพื่อพิจารณาหาผูชนะการประกวด ในแตละ

ระดับชั้น เพื่อคัดเลือกและตัดสินในชั้นสุดทาย (ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ 
แลวแตกรณี) 

8. ผลงานของผูที่สงเขาประกวด , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในแตละเดือน , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศในรอบสุดทาย (5 
เดือน) จะมีการพิจารณานําผลงานมารวมเลม ในนามของสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทยดวย 

 
หลักเกณฑการพิจารณา 

1. เปนงานเขียนรอยกรอง ตามฉันทลักษณที่กําหนด โดยมีความยาวตอช้ินงาน 6-10 บท และเปนงานของผูเขียนคนเดียว 
(ไมจํากัดจํานวนชิ้นในการสง) 

2. เปนผลงานที่ผูเขียนเขียนขึ้นเอง โดยมิไดมีสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผูอื่นมาเปน
ของตัวเอง และไมเคยเผยแพรตีพิมพในส่ือส่ิงพิมพใด ๆ 
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3. ผูสงผลงานเขาประกวดจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาขอเท็จจริงในผลงานที่สงเขาประกวด มี

ลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีขอพิพาททางกฎหมาย ไมวาในกรณีใด  ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงผลงานเขา
ประกวด 

4. ผูสงผลงานตองใหชื่อ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับที่สะดวก เชนเดียวกับกรณีที่ผูสงผล
งานเขาประกวด ใชนามแฝงในการประกวด ก็ตองแจงชื่อ-สกุล สถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได  และ
ในกรณีที่ไดรับรางวัล จะตองแสดงสําเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผูสงผลงานไมแจงชื่อ-สกุล 
รวมถึงสถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท เพื่อสะดวกในการติดตอกลับ อาจถูกตัดสิทธิการสงผลงานได 

5. ผลงานที่สงเขาประกวด ตองมีรูปแบบถูกตองตามกรอบและกฎเกณฑ ของฉันทลักษณและวรรณศิลป ตามรูปแบบฉันท
ลักษณประเภทนั้น ๆ  

6. ผลงานที่สงเขาประกวด จะพิจารณาถึงความสมบรูณและความงามของ “รสความ” ความสมบรูณและความงามของ “รส
คํา” ใชถอยคําภาษาถูกตอง เนื้อหาสาระสรางสรรค จรรโลงสังคม 

7. การตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาจากการใหคะแนนรายบุคคล ตามองคประกอบของเกณฑที่กําหนด และมติของ
คณะกรรมการ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่เสียงเทากัน ใหประธานคณะกรรมการฯแตละชุด เปนผูมีสิทธิใน
การชี้ขาดวา ผลงานใด สมควรไดรับรางวัล 

8. คณะกรรมการสงวนสิทธิ ที่จะไมมอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่สงเขาประกวด ไมถึงเกณฑมาตรฐาน ที่คณะกรรมการ
กําหนด 

9. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนที่สุด 
10. กรณีมีปญหานอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
11. ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพหนังสือ เปนของสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 

• เดือนมิถุนายน 2551 เปนตนไป และเสร็จส้ินโครงการเดือนธันวาคม 2551  
• ประกาศผลรอบสุดทาย ไมเกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 
• มอบรางวัลใน “วันนักกลอน” 10 ธันวาคม 2551 การประชุมสามัญประจําป สมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย 

 
คณะกรรมการตัดสินรอยกรองแตละประเภท 

คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย / คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ วงการวรรณกรรม 
 
คณะกรรมการตัดสินรอบรายเดือน 

1. ยุทธ โตอดิเทพย   ประธานกรรมการตัดสินฯ 
2. โชคชัย บัณฑิต’    กรรมการ 
3. รักษ  มนัญญา   กรรมการ 
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4. พิเชฐ แสงทอง   กรรมการ 
5. อาจินต ศิริวรรณ   กรรมการ 
6. ยงยุทธ ใจซื่อดี   กรรมการ 
7. นายทิวา    กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการตัดสินรอบสุดทาย 

1. เนาวรัตน พงษไพบูลย    ประธานกรรมการตัดสิน 
2. ยุทธ โตอดิเทพย     กรรมการ 
3. คมทวน คันธนู     กรรมการ 
4. โชคชัย บัณฑิต’     กรรมการ 
5. นิภา บางยี่ขัน     กรรมการ 
6. สุธีร พุมกุมาร     กรรมการ 
7. ทองแถม นาถจํานง   กรรมการและเลขานุการ 

 
รางวัล 

1. รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศรายเดือน (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถาจะมี) จํานวน 5 ครั้ง 
• กาพยยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

•ชนะเลิศ       เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศ อันดับ 1    เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศอันดับ 2     เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รางวัลอื่น ๆ ถามี 

• กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
•ชนะเลิศ       เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศ อันดับ 1    เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศอันดับ 2     เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รางวัลอื่น ๆ ถามี 

• โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป 
•ชนะเลิศ       เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศ อันดับ 1    เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศอันดับ 2     เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รางวัลอื่น ๆ ถามี 
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2. รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบสุดทาย (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถาจะมี) จํานวน 1 ครั้ง 

• กาพยยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
•ชนะเลิศ       เงินสด 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศ อันดับ 1    เงินสด 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินสด 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รางวัลอื่น ๆ ถามี 

• กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
•ชนะเลิศ       เงินสด 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศ อันดับ 1    เงินสด 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินสด 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รางวัลอื่น ๆ ถามี 

• โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป 
•ชนะเลิศ       เงินสด 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศ อันดับ 1    เงินสด 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินสด 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รางวัลอื่น ๆ ถามี 

 
หัวขอการประกวด 
(ทุกประเภท/ทุกระดับช้ัน ใชหัวขอการประกวดเดียวกัน ในแตละเดือน) 

• หัวขอการประกวดประจําเดือนมิถุนายน (1 มิ.ย.-30 มิ.ย.51 ประกาศผล 15 ก.ค.51) : “ลมปาก” 
• หัวขอการประกวดประจําเดือนกรกฎาคม (1 ก.ค.-31 ก.ค.51 ประกาศผล 15 ส.ค.51) : “เมืองหุน” 
• หัวขอการประกวดประจําเดือนสิงหาคม (1 ส.ค.-31 ส.ค.51 ประกาศผล 15 ก.ย.51) : “ทางออก” 
• หัวขอการประกวดประจําเดือนกันยายน (1 ก.ย.-30 ก.ย.51 ประกาศผล 15 ต.ค.51) : “รองรอยกาลเวลา” 
• หัวขอการประกวดประจําเดือนตุลาคม (1 ต.ค.-31 ต.ค.51 ประกาศผล 15 พ.ย.51) : “ประวัติศาสตร”  

 
 คณะกรรมการชุดใหญ กาํหนดวันประชุมภายใน 15 วัน เพื่อลงมติตัดสินในรอบสุดทาย  
และประกาศผลภายในวนัที่ 30 พ.ย.51 
 (หัวขอการประกวดเปนการกําหนดกรอบกวาง ๆ เพื่อสะดวกในการตัดสินในแตละเดือน  
ทั้งนี้ ไมจําเปนตองต้ังชื่อผลงานที่สงเขาประกวด เปนชื่อเดียวกบัหัวขอการประกวด) 

 
 
 



     กุฏิสุนทรภู วัดเทพธิดาราม  ถนนมหาไชย  แขวงสําราญราษฎร  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200 
•      ศูนยประสานงานการประกวดรอยกรองออนไลน 2551 |  เลขที่ 59/21 หมูที่ 9 ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4  

   แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงุเทพฯ 10230 โทร. 085-1666473 หรือ 089-9402676 แฟกซ 0-2931-6221 
         e-mail : info_thaipoet@yahoo.com | www.thaipoet.net 

 

รอยกรองออนไลน 2551 | 6/6 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  มหา สุรารินทร (085-1666473) หรือ ชื่นกมล ศรีสมโภชน (089-9402676) 

 
คณะทํางาน 

1. นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ 
2. นายประสิทธิ์ อทินวงศ 
3. นายชินวัตน ตั้งสุทธิจิต 
4. นายยงยุทธ ใจซื่อดี 
5. นายเอกรัตน จิตรมั่นเพียร 
6. นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน 
7. นายสุเมษย เมืองคํา 
8. นายอนนท ศรีพิพัฒน 
9. นายพิเชฐ แสงทอง 
10. นายรักษมนัญญา สมเทพ 
11. นายอาจินต ศิริวรรณ 
12. นายกฤษฎา สุนทร 
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