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โครงการประกวดรอยกรองออนไลน สมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 4 ประจําป 2553 

ความเปนมา 
เนื่องจากสภาวะปจจุบัน เดก็และเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป มีความสนใจในการเขียนงานรอยกรองอยู

ในแวดวงจํากดั และสวนใหญจะจํากัดวงแคบ ๆ ในลักษณะจับกลุมเขียนกนัเอง อานกันเอง และแลกเปลี่ยน
ความรูกันเอง ในบริบทองคความรูที่มีคอนขางจํากัด ทั้งจากตําราเรียนเขยีนงานรอยกรอง หรืองานเขียน     
“ฉันทลักษณ”  ในรูปแบบตาง ๆ เชน โคลง  ฉันท  กาพย   กลอน ซ่ึงมีทั้งที่ถูกตองตามกรอบและกฎเกณฑ และ
มีทั้งที่เขาใจเอาเอง โดยขาดการอธิบายความอยางตอเนือ่ง ถึงกรอบและกฎเกณฑ รวมถึงขอยกเวน 

ดวยเหตุผลดังกลาว สมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย จึงไดดําเนนิ “โครงการประกวดรอยกรอง
ออนไลน คร้ังท่ี 1 ประจําป 2550” ขึ้นเปนครั้งแรก และไดดําเนนิงานอยางตอเนื่องสู “โครงการประกวด        
รอยกรองออนไลน คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553” โดยไดรับการสนับสนุนจากหลายหนวยงาน ทั้งภาครฐัและเอกชน 
รวมถึงไดรับความสนใจจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เขารวมในโครงการดังกลาวเปน
จํานวนมาก 

การดําเนนิงานในโครงการดังกลาว นอกจากจะสรางความคึกคัก ใหกับวงวรรณกรรม โดยเฉพาะงาน
เขียนรอยกรองแลว ยังชวยกระตุนความสนใจจากทุกฝายที่เกีย่วของ ใหเขามารวมผลักดัน และสนับสนุนการ
ยกระดับงานเขียนรอยกรอง รวมถึงกระตุนใหกับผูสนใจใฝรู ที่ขาดโอกาสและเวทใีนการนําเสนอ ไดมีพื้นทีใ่น
การแลกเปลี่ยนอยางกวางขวางดวย 
 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน การเขียนงานรอยกรอง ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหบุคคลที่สนใจการเขยีนงานรอยกรอง มีเวทีในการเขียนงานออกสูสาธารณะ 
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดความตื่นตัว ในการเขียนงานรอยกรอง ที่ถูกตองตามรูปแบบฉันทลักษณ

ตาง ๆ  
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรู เพื่อใหการศึกษาสําหรับผูสนใจงานเขียนรอยกรอง 
5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหเกดิพื้นทีส่าธารณะ ในการเขียนงานรอยกรอง อันจะเปนปจจัยหนึ่ง ในการ

สรางกระแสความสนใจของสังคมอยางตอเนื่อง 
6. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดนกัเขียนงานรอยกรองใหม ๆ ที่มีคณุภาพ 
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7. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ใหเดก็และเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป พัฒนาตนเองทั้งดานการอาน การเขยีน

และการสรางสรรคผลงานคุณภาพ 
8. เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผลงานดีเดนและมีคุณภาพ ถูกตองตามกรอบและกฎเกณฑ นํามาพิมพรวมเลม และ

เผยแพรตอสาธารณะชน 
9. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนนิงาน ของสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย และองคกรที่เกี่ยวของตาง ๆ  
 
การแบงประเภท  และระดับชั้นของการประกวด 
1. ระดับมัธยมศกึษาตอนตน - กาพยยานี 11  
2. ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย - กลอนสุภาพ  
3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป - โคลงสี่สุภาพ  
 
รูปแบบและวิธีการดําเนินงาน 
1. จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและคดัเลือกรอยกรอง แตละประเภท และแตละระดับชั้น โดยใหมี

คณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาตดัสิน การประกวดในแตละเดือน และใหมีคณะกรรมการตดัสินชี้ขาด
พิจารณาตดัสินในรอบสุดทาย โดยพิจารณาจากผลงานที่ไดรับการตัดสินใหชนะเลศิในแตละเดือน มาตัดสิน
เลือกผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศ 

2. ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อฯแขนงตาง ๆ รวมทั้งเวบ็ไซตของสมาคมนักกลอนฯ 
3. เปดรับผลงานสงเขาประกวด 3 ชองทาง คือ  

• สงผลงานทางเวบบอรด ในเวบไซตของสมาคมนักกลอนฯ  ( http://www.thaipoet.net ) 

• ทางอีเมล ( info_thaipoet@yahoo.com )  

• ทางไปรษณยี ( “กองประกวดรอยกรองออนไลนฯ” เลขท่ี 59/21 หมูท่ี 9 ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บมุมซองวา “ประกวดรอยกรอง” )  
**การสงทางไปรษณีย ภายในเวลาที่กําหนด ตามหลักฐานการประทับตราไปรษณยีเปนสําคัญ**  

4. นําผลงานทุกชิ้นที่สงประกวด เผยแพรผานเวบบอรด ในเวบไซตของสมาคมนักกลอนฯ 
5. แจงผลการตัดสินในแตละเดอืน ผานเวบไซตของสมาคมนักกลอนฯ 
6. แบงการพิจารณาเปนรายเดือน และประกาศผลผูชนะการประกวดในแตละประเภท แตละระดับเปนรายเดือน

(แบงเปนผูชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ อีก 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แลวแตกรณี) 
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7. นําผลงานของผูชนะในแตละเดือน มาพิจารณาและตดัสินในรอบสุดทาย เพื่อพจิารณาหาผูชนะการประกวด 

ในแตละระดบัชั้น เพื่อคัดเลือกและตัดสนิในชั้นสดุทาย (ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ 2 คน อาจมีรางวัล
ชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แลวแตกรณ)ี 

8. ผลงานของผูที่สงเขาประกวด , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในแตละเดือน , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศใน
รอบสุดทาย (3 เดือน) จะมกีารพิจารณานาํผลงานมารวมเลม ในนามของสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย
ดวย 

 
หลักเกณฑการพิจารณา  
1. เปนงานเขยีนรอยกรอง ตามฉันทลักษณ ที่กําหนด โดยมี ความยาวตอช้ินงาน 6-10 บท และเปนงานของ

ผูเขียนคนเดยีว (ไมจํากัดจํานวนชิน้ในการสง) 
2. เปนผลงานที่ผูเขียน เขียนขึน้เอง โดยมิไดมีสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอก ดัดแปลงผลงาน

ของผูอ่ืนมาเปนของตัวเอง และ ไมเคยเผยแพรตีพิมพ ในสื่อส่ิงพิมพใด ๆ 
3. ผูสงผลงานเขาประกวด จะตองรับผิดชอบตอการละเมดิลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาขอเท็จจริงในผลงานที่สง

เขาประกวด มลัีกษณะละเมดิกฎหมาย หากมีขอพิพาททางกฎหมาย ไมวาในกรณใีด  ถือเปนความรับผิดชอบ
ของผูสงผลงานเขาประกวด 

4. ผูสงผลงาน ตองใหช่ือ-สกุล รวมถึง สถานที่ติดตอ และ หมายเลขโทรศัพท ติดตอกลับที่สะดวก เชนเดียวกับ
กรณีที่ผูสงผลงานเขาประกวด ใชนามแฝงในการประกวด ก็ตองแจงชื่อ-สกุล สถานที่ติดตอ หมายเลข
โทรศัพทที่สามารถติดตอได  และ ในกรณีที่ไดรับรางวลั จะตองแสดงสําเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยนั การ
รับรางวัล ทั้งนี้ หากผูสง ผลงานไมแจงชือ่-สกุล รวมถึง สถานที่ติดตอ และ หมายเลขโทรศัพท เพื่อสะดวก
ในการติดตอกลับ อาจถูกตัดสิทธิ การสงผลงานได 

5. ผลงานที่สงเขาประกวด ตองมีรูปแบบถูกตองตามกรอบและกฎเกณฑ ของฉันทลักษณและวรรณศิลป ตาม
รูปแบบฉันทลักษณประเภทนั้น ๆ  

6. ผลงานที่สงเขาประกวด จะพิจารณาถึงความสมบรูณและความงามของ “รสความ” ความสมบรูณและความ
งามของ “รสคํา” ใชถอยคําภาษาถูกตอง เนือ้หาสาระสรางสรรค จรรโลงสังคม 

7. การตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาจากการใหคะแนนรายบุคคล ตามองคประกอบของเกณฑที่กําหนด 
และมติของคณะกรรมการ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ทั้งนี้ ในกรณีทีเ่สียงเทากัน ใหประธานคณะกรรมการฯ
แตละชุด เปนผูมีสิทธิในการชี้ขาดวา ผลงานใด สมควรไดรับรางวัล 
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8. คณะกรรมการสงวนสิทธิ ที่จะไมมอบรางวัล ในกรณีทีผ่ลงานที่สงเขาประกวด ไมถึงเกณฑมาตรฐาน ที่

คณะกรรมการกําหนด 
9. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนที่สุด 
10. กรณีมีปญหานอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาว ใหอยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการฯ 
11. ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพหนังสือ เปนของสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 

• เดือนสิงหาคม 2553 เปนตนไป และเสร็จสิน้โครงการเดอืนธันวาคม 2553  

• ประกาศผลรอบสุดทาย ภายในวนัที่ 5 ธันวาคม 2553 

• มอบรางวัลใน “วันนกักลอน” 10 ธันวาคม 2553 การประชุมสามัญประจําป  
สมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย 

 
คณะกรรมการตัดสินรอยกรองแตละประเภท 

คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย / คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ วงการวรรณกรรม 
 
คณะกรรมการตัดสินรอบรายเดือน 
1. ทองแถม นาถจํานง  ประธานกรรมการตัดสินฯ 
2. โชคชัย บัณฑติ’    กรรมการ 
3. รักษ  มนัญญา   กรรมการ 
4. พิเชฐ แสงทอง   กรรมการ 
5. อาจินต ศิริวรรณ   กรรมการ 
6. ยงยุทธ ใจซื่อดี   กรรมการ 
7. นายทวิา    กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการตัดสินรอบสดุทาย 
1. เนาวรัตน พงษไพบูลย    ประธานกรรมการตัดสิน 
2. ทองแถม นาถจํานง   กรรมการ 
3. โชคชัย บัณฑติ’    กรรมการ 
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4. นิภา บางยี่ขัน     กรรมการ 
5. สุธีร พุมกุมาร     กรรมการ 
6. ยุทธ โตอดิเทพย    กรรมการและเลขานุการ 
 
รางวัล 

1.       รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศรายเดือน (รวมถึงรางวัลอ่ืน ๆ ถาจะมี) จํานวน 3 คร้ัง 

• กาพยยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
•ชนะเลิศ       เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศ อันดับ 1   เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศอันดับ 2    เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รางวัลอ่ืน ๆ ถามี 

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

• โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป 
•ชนะเลิศ       เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศ อันดับ 1   เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศอันดับ 2    เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รางวัลอ่ืน ๆ ถามี 
 

2.       รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบสุดทาย (รวมถึงรางวัลอ่ืน ๆ ถาจะมี) จํานวน 1 คร้ัง 

• กาพยยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
•ชนะเลิศ       เงินสด 5,000 บาท พรอมเกยีรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินสด 3,000 บาท พรอมเกยีรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินสด 2,000 บาท พรอมเกยีรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รางวัลอ่ืน ๆ ถามี 
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• กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
•ชนะเลิศ       เงินสด 5,000 บาท พรอมเกยีรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินสด 3,000 บาท พรอมเกยีรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินสด 2,000 บาท พรอมเกยีรติบัตรและหนังสือที่ระลึก 
•รางวัลอ่ืน ๆ ถามี 

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

 
หัวขอการประกวด 

• หัวขอการประกวดประจําเดอืนสิงหาคม (16 สิงหาคม - 15 กันยายน 2553 ประกาศผล 30 กันยายน 2553) 
 - ระดับมัธยมศึกษาตน : ชีวิตผาสุก 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ทางแยก 
 - ระดับอุดมศกึษา และประชาชนทั่วไป : ทอรักถักรุง 

 

• หัวขอการประกวดประจําเดอืนกันยายน (16 กันยายน - 15 ตุลาคม 2553 ประกาศผล 31 ตุลาคม 2553) 
- ระดับมัธยมศึกษาตน : เยาว 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : เขลา 
- ระดับอุดมศกึษา และประชาชนทั่วไป : ท่ึง 
 

• หัวขอการประกวดประจําเดอืนตุลาคม (16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2553 ประกาศผล 30 พฤศจิกายน 2553) 
- ระดับมัธยมศึกษาตน : จิตสาธารณะ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หวงแหงมโนสํานึก 
- ระดับอุดมศกึษา และประชาชนทั่วไป : ปรากฏการณ 
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• คณะกรรมการชุดใหญ กําหนดวันประชุมภายใน 5 วัน เพือ่ลงมติตดัสินในรอบสุดทาย  

และประกาศผลภายในวนัท่ี 5 ธันวาคม 2553 

• หัวขอการประกวดเปนการกาํหนดกรอบกวาง ๆ เพื่อสะดวกในการตดัสินในแตละเดือน  

ท้ังนี้ ไมจําเปนตองตัง้ชื่อผลงานที่สงเขาประกวด เปนชื่อเดียวกับหัวขอการประกวด 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   
- นายยุทธ โตอดิเทพย นายกสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย (081-3190309) 
- นายชนิวัฒน ตั้งสุทธิจิต (085-1666473)  
- นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน (089-9402676) 

 
คณะทํางาน 
1. นายโชคชัย บณัฑิตศิละศกัดิ ์
2. นายประสิทธิ์ อทินวงศ 
3. นายชินวัตน ตัง้สุทธิจิต 
4. นายยงยุทธ ใจซื่อดี 
5. นายเอกรัตน จติรมั่นเพียร 
6. นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน 
7. นายสุเมษย เมอืงคํา 
8. นายถวัลย พึ่งเงิน 
9. นายพิเชฐ แสงทอง 
10. นายรักษมนัญญา สมเทพ 
11. นายอาจนิต ศริิวรรณ 
12. นายกฤษฎา สุนทร 
 

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


