
ประเภทการประกวดประพนัธ์และแต่งเพลง “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
 

การประกวดเพลงรําวงผ้าขาวม้า 
๑. เป็นการแต่งคําประพันธ์ คําร้อง และทํานองเพลงรําวงข้ึนใหม ่ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ “ผ้าขาวม้า” โดยนําเสนอ

ผ่านคลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ บันทึกลงบนเทปบันทึกเสียงหรือแผ่นซีดี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที             
แต่ไม่เกิน ๕ นาที  จํานวน ๑ ช้ินงาน  โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี  
๑.๑ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอของเพลงรําวง มีการเรียบเรยีงถ้อยคํา การสัมผสัคล้องจองของบทร้องและ

จังหวะท่วงทํานอง 
๑.๒ สามารถใช้เครื่องดนตรีในการประกอบจังหวะร่วมด้วยได้ เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรบั โหม่ง ฯลฯ  
๑.๓ มีการพิมพ์คําประพันธ์หรือคําร้องใส่ลงในกระดาษ ส่งแนบมาพร้อมกับคลิปที่ถูกบันทึกมาด้วย  

๒. จัดส่งผลงานตามข้อ ๑. เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  
ตามท่ีอยู่  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
๓๙๘ หมู่ ๙ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ช้ินงาน แต่ไม่เกิน ๓ ช้ินงาน/๑ ท่าน และมีสิทธ์ิ            
รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่แต่งขึ้นใหม ่โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ
ห้ามลอกเลียนแบบคําประพันธ์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือการที่เน้ือหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่ง 
เข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมายหากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  

๖. ผู้ส่งผลงานต้องให้ ช่ือ-สกุล” รวมถึง “สถานที่ติดต่อ” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ติดต่อกลับที่สะดวก  
กรณีที่ผูส้่งผลงานเข้าประกวดใช้นามแฝง ในการประกวดต้องแจ้ง “ช่ือ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์” ที่สามารถติดต่อได้และในกรณีที่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”เพ่ือยืนยัน
การรับรางวัลทั้งน้ีหากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งช่ือ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ เพ่ือสะดวก
ในการติดต่อกลับ อาจถูก “ตัดสิทธ์ิ” การส่งผลงานได้  

๗. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประกวดฯ ไม่มีสทิธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๙. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 
******************************************************* 

 
 
 
 



เกณฑ์การพจิารณาตดัสนิการประกวดเพลงรําวงผ้าขาวม้า 
 
 ช่ือผลงาน......................................................................................................................................... 

ช่ือ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

๑ 
การเลือกใช้ฉันทลักษณ ์อักขรวิธี และ
ท่วงทํานอง ที่มีลักษณะนุ่มนวลกลมกลืน 

๔๐ คะแนน 
 

๒ 
การนําเสนอรูปแบบ แนวคิด และเน้ือหา         
ภายใต้หัวข้อที่เก่ียวกับ “ผ้าขาวม้า”  

๔๐ คะแนน 
 

๓ 
มีการใช้เทคนิคลูกเล่นอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 
(การร้องลูกคู่ชาย-หญิง การร้องโต้ตอบ          
หรือทวนซ้ําห้องเพลง) 

๑๐ คะแนน 
 

๔ กวีโวหาร การใช้คําประพันธ์ที่มีความไพเราะ ๑๐ คะแนน  

รวมคะแนนทัง้สิ้น ๑๐๐  คะแนน  

 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
 
 



ประเภทการประกวดประพนัธ์และแต่งเพลง “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
 
การประกวดเพลงฉ่อย/เพลงรําโทน/เพลงอีแซว 

๑. เป็นการแต่งคําประพันธ์และคําร้องขึ้นใหม่ของเพลงฉ่อย เพลงรําโทน หรือเพลงอีแซว ไม่เกิน  ๕ บท                 
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ “ผ้าขาวม้า” โดยนําเสนอผ่านคลิปเสยีงหรือคลิปวีดีโอ บันทึกลงบนเทปบันทึกเสยีง            
หรือแผ่นซีดี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที แต่ไม่เกิน ๕ นาที  จํานวน ๑ ช้ินงาน  โดยมีหลักเกณฑ์              
การให้คะแนนดังน้ี  
๑.๑ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ มีการเรียบเรียงถ้อยคํา การสัมผสัคล้องจองของบทร้องและจังหวะ

ท่วงทํานอง ตามรูปแบบและคุณลักษณะของเพลงพื้นบ้านชนิดน้ัน ๆ 
๑.๒ สามารถใช้เครื่องดนตรีในการประกอบจังหวะร่วมด้วยได้ เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรบั โหม่ง ฯลฯ  
๑.๓ มีการพิมพ์คําประพันธ์หรือคําร้องใส่ลงในกระดาษ ส่งแนบมาพร้อมกับคลิปที่ถูกบันทึกมาด้วย  

๒. จัดส่งผลงานตามข้อ ๑. เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  
ตามท่ีอยู่  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
๓๙๘ หมู่ ๙ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ช้ินงาน แต่ไม่เกิน ๓ ช้ินงาน/๑ ท่าน และมีสิทธ์ิ            
รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่แต่งขึ้นใหม ่โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ
ห้ามลอกเลียนแบบคําประพันธ์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือการที่เน้ือหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมายหากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  

๖. ผู้ส่งผลงานต้องให้ ช่ือ-สกุล” รวมถึง “สถานที่ติดต่อ” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ติดต่อกลับที่สะดวก  
กรณีที่ผูส้่งผลงานเข้าประกวดใช้นามแฝง” ในการประกวดต้องแจ้ง “ช่ือ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์” ที่สามารถติดต่อได้และในกรณีที่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”           
เพ่ือยืนยันการรับรางวัลทั้งน้ีหากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งช่ือ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
เพ่ือสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูก “ตัดสทิธ์ิ” การส่งผลงานได้  

๗. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประกวดฯ ไม่มีสทิธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๙. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 
******************************************************* 

 
 
 



เกณฑ์การพจิารณาตดัสนิการประกวดเพลงฉ่อย/เพลงรําโทน/เพลงอีแซว 
 

 ช่ือผลงาน......................................................................................................................................... 
ช่ือ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

๑ 
การเลือกใช้ฉันทลักษณ ์อักขรวิธี และ
ท่วงทํานอง ที่มีลักษณะนุ่มนวลกลมกลืน 

๔๐ คะแนน 
 

๒ 
การนําเสนอรูปแบบ แนวคิด และเน้ือหา         
ภายใต้หัวข้อที่เก่ียวกับ “ผ้าขาวม้า”  

๔๐ คะแนน 
 

๓ 
มีการใช้เทคนิคลูกเล่นอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 
(การร้องลูกคู่ชาย-หญิง การร้องโต้ตอบ          
หรือทวนซ้ําห้องเพลง) 

๑๐ คะแนน 
 

๔ กวีโวหาร การใช้คําประพันธ์ที่มีความไพเราะ ๑๐ คะแนน  

รวมคะแนนทัง้สิ้น ๑๐๐  คะแนน  

 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
 
 



ประเภทการประกวดประพนัธ์และแต่งเพลง “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
 

การประกวดแต่งบทขับเสภา“ผา้ขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
๑. เป็นการแต่งคําประพันธ์ บทกลอนและขับเสภาขึ้นใหม่ มีความยาว ๒ – ๕ บท ที่มเีน้ือหาเกี่ยวกับ 

“ผ้าขาวม้า” โดยนําเสนอผ่านคลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ บันทึกลงบนเทปบันทึกเสียงหรือแผ่นซีดี            
ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที แต่ไม่เกิน ๕ นาที  จํานวน ๑ ช้ินงาน  โดยมีหลักเกณฑ์                               
การให้คะแนนดังน้ี  
๑.๑ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ มีการขับเสภาโดยใช้ถ้อยคําที่ถูกเรียบเรียง การสัมผัสคลอ้งจอง           

ของบทกลอน ตามรูปแบบและคุณลักษณะของกลอนขับเสภา 
๑.๒ สามารถใช้เครื่องดนตรีในการประกอบจังหวะร่วมด้วยได้ เช่น กรับ ฉิ่ง เป็นต้น  
๑.๓ มีการพิมพ์คําประพันธ์หรือบทกลอนใส่ลงในกระดาษ ส่งแนบมาพร้อมกับคลิปทีถู่กบันทึกมาด้วย  

๒. จัดส่งผลงานตามข้อ ๑. เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  
ตามท่ีอยู่  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
๓๙๘ หมู่ ๙ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ช้ินงาน แต่ไม่เกิน ๓ ช้ินงาน/๑ ท่าน และมีสิทธ์ิ            
รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่แต่งขึ้นใหม ่โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ
ห้ามลอกเลียนแบบคําประพันธ์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือการที่เน้ือหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่ง
เข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมายหากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  

๖. ผู้ส่งผลงานต้องให้ ช่ือ-สกุล” รวมถึง “สถานที่ติดต่อ” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ติดต่อกลับที่สะดวก 
กรณีที่ผูส้่งผลงานเข้าประกวดใช้นามแฝง” ในการประกวดต้องแจ้ง “ช่ือ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์” ที่สามารถติดต่อได้และในกรณีที่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”         
เพ่ือยืนยันการรับรางวัลทั้งน้ีหากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งช่ือ-สกุล รวมถึงสถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
เพ่ือสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูก “ตัดสทิธ์ิ” การส่งผลงานได้  

๗. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประกวดฯ ไม่มีสทิธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๙. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 
******************************************************* 

 
 
 



เกณฑ์การพจิารณาตดัสนิการประกวดแต่งบทขับเสภา“ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
 
 ช่ือผลงาน......................................................................................................................................... 

ช่ือ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

๑ 
การเลือกใช้ฉันทลักษณ ์อักขรวิธี และ
ท่วงทํานอง ที่มีลักษณะนุ่มนวลกลมกลืน 

๔๐ คะแนน 
 

๒ 
การนําเสนอรูปแบบ แนวคิด และเน้ือหา         
ภายใต้หัวข้อที่เก่ียวกับ “ผ้าขาวม้า”  

๔๐ คะแนน 
 

๓ นํ้าเสียงของผู้ขับเสภาไพเราะ น่าฟัง  ๑๐ คะแนน  

๔ กวีโวหาร การใช้คําประพันธ์ที่มีความไพเราะ ๑๐ คะแนน  

รวมคะแนนทัง้สิ้น ๑๐๐  คะแนน  

 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
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     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
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     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
 


