
ประเภทการประกวดฉันทลกัษณ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน “ผา้ขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
 

การประกวดแต่งโคลงสีสุ่ภาพ “ผา้ขาวม้าหรรษา ภูมิปญัญาไทย” 
แต่งโคลงสี่สุภาพ จํานวน ๒ – ๕ บท 

๑. โคลงสี่สุภาพท่ีผิดฉันทลักษณ์สําคัญต่อไปน้ีกรรมการจะไม่นําไปตรวจให้คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์              
การให้คะแนนดังน้ี  
๑.๑ ไม่มสีัมผสับังคับ  
๑.๒ ใช้คําเอก คําโทผิด  
๑.๓ แต่งโคลงสี่สุภาพไม่ครบบท 

๒. โคลงสี่สุภาพท่ีไม่ผิดฉันทลักษณ์กรรมการจะนําไปตรวจให้คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  
๒.๑ ฉันทลักษณ์  
๒.๒ อักขรวิธี  
๒.๓ ความคิดและเน้ือหา หมายความว่า ผู้เขียนจะต้องแต่งโดยมีเน้ือหาเก่ียวกับผ้าขาวม้า  
๒.๔ การใช้ภาษาและวรรณศิลป์  

๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่แต่งขึ้นใหม ่โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ
ห้ามลอกเลียนแบบคําประพันธ์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

๔. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือการที่เน้ือหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่ง 
เข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมายหากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  

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

๖. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประกวดฯ ไม่มีสทิธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
๗. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๘. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

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

 
 
 
 
 



เกณฑ์การพจิารณาตดัสนิการประกวดแต่งโคลงสีสุ่ภาพ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปญัญาไทย” 
 
 ช่ือผลงาน......................................................................................................................................... 

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

ที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี ๒๐ คะแนน  

๒ ความคิดและเน้ือหา ๔๐ คะแนน  

๓ กวีโวหาร ๔๐ คะแนน  

รวมคะแนนทัง้สิ้น ๑๐๐  คะแนน  

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

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

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

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



ประเภทการประกวดฉันทลกัษณ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน “ผา้ขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 

๑. คําประพันธ์ที่ผิดฉันทลักษณ์สําคัญต่อไปน้ีกรรมการจะไม่นําไปตรวจให้คะแนน  
๑.๑ ไม่มสีัมผสัระหว่างวรรค  
๑.๒ ไม่มสีัมผสัระหว่างบท  
๑.๓ เสียงท้ายวรรคผิด -วรรคที่หน่ึง ทุกเสยีง เลี่ยงเสียงสามัญ -วรรคทีส่อง เสียง เอก, โท, จัตวา -วรรคท่ี

สาม เสียง สามัญ, ตรี -วรรคที่สี่ เสียง สามญั, ตรี  
๑.๔ ใช้สระเสยีงสั้นสัมผสักับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ใจ” สมัผัสกับ “กาย”)  
๑.๕ เขียนไม่ครบบทตามท่ีกําหนด  

๒. บทกลอนสภุาพที่ผ่านการคัดเลือกจากข้อที่ ๑ กรรมการจะนําไปตรวจโดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังน้ี  
๒.๑ ฉันทลักษณ์  
๒.๒ อักขรวิธี  
๒.๓ ความคิดและเนื้อหา หมายความว่า ผู้เขียนจะต้องแต่งโดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับผ้าขาวม้า  
๒.๔ การใช้ภาษาและวรรณศิลป์  

๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่แต่งข้ึนใหม ่โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ
ห้ามลอกเลียนแบบคําประพันธ์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

๔. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือการที่เน้ือหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมายหากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  

๕. ผู้ส่งผลงานต้องให้ ช่ือ-สกลุ” รวมถึง “สถานท่ีติดต่อ” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ติดต่อกลับที่สะดวก กรณี
ที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใช้นามแฝง” ในการประกวดต้องแจ้ง “ช่ือ-สกลุ สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์” ที่สามารถติดต่อได้และในกรณทีี่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”           
เพ่ือยืนยันการรับรางวัลทั้งน้ีหากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งช่ือ-สกุล รวมถึงสถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
เพ่ือสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูก “ตัดสทิธ์ิ” การส่งผลงานได้  

๖. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานการประกวดฯ ไม่มีสทิธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
๗. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๘. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

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

การประกวดแตงกลอนแปด “ผาขาวมาหรรษา ภมูปิญญาไทย” จํานวน ๓ – ๕ บท 



เกณฑ์การพจิารณาตดัสนิการประกวดแต่งกลอนแปด 
“ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปญัญาไทย” 

 
 ช่ือผลงาน......................................................................................................................................... 

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

ที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี ๒๐ คะแนน  

๒ ความคิดและเน้ือหา ๔๐ คะแนน  

๓ กวีโวหาร ๔๐ คะแนน  

รวมคะแนนทัง้สิ้น ๑๐๐  คะแนน  

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

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

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

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



ประเภทการประกวดฉันทลกัษณ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน “ผา้ขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
 
การประกวดเรียงความ ทีเ่ก่ียวกับเรื่อง “ผ้าขาวม้า”  

๑. จะต้องเป็นเรียงความที่มีเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่กําหนดให้โดยต้องมีความสมบูรณข์องเน้ือหา
ต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความคิดริเริ่ม หลกัการและวิธีการ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้มกีารใช้สํานวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธีเหมาะสมและ
สละสลวย  

๒. ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน คือ ช่ือเรื่อง คํานํา เน้ือเรื่อง สรุป โดยคํานําเขียนได้ใจความชัดเจน โน้มน้าว
สร้างแรงจูงใจหรือความสนใจให้แก่ผู้อ่าน โยงเข้าหาเน้ือเรื่องได้อย่างสอดคล้อง สละสลวย เน้ือเรื่อง
สัมพันธ์สอดคล้องกับช่ือเรื่อง มีการสรุปใจความสําคัญ ในตอนจบที่สัมพันธ์กับเน้ือเรื่อง สอดแทรกแนวคิด
หรือการปฏิบัติได้อย่าง น่าสนใจ  

๓. ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อ่ืน และต้อง
เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน  

๔. เรียงความพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด ๑๖            
จํานวนไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔  

๕. ผู้เข้าประกวด ๑ คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง ๑ เรียงความ  
๖. หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวด ฯ อาจ

พิจารณางดเว้นรางวัลหน่ึงรางวัลใดก็ได้  
๗. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือการที่เน้ือหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่ง

เข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมายหากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  

๘. ผู้ส่งผลงานต้องให้ ช่ือ-สกุล” รวมถึง “สถานที่ติดต่อ ” และ “หมายเลขโทรศัพท”์ ติดต่อกลับที่สะดวก 
กรณีที่ผูส้่งผลงานเข้าประกวดใช้นามแฝง” ในการประกวดต้องแจ้ง “ช่ือ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์” ที่สามารถติดต่อได้และในกรณีที่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”เพ่ือ
ยืนยันการรับรางวัลทั้งน้ีหากผู้ส่งผลงาน ไมแ่จ้งช่ือ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท ์เพ่ือ
สะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูก “ตัดสิทธ์ิ” การส่งผลงานได้  

๙. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประกวดฯ ไม่มีสทิธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
๑๐. การตัดสนิของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๑๑. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

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

 
 
 
 



เกณฑ์การพจิารณาตดัสนิการประกวดเรียงความ ท่ีเก่ียวกับเรื่อง “ผ้าขาวม้า 
 
 ช่ือผลงาน......................................................................................................................................... 

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

ที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ เน้ือหา ๓๐ คะแนน  

๒ มีการวิเคราะห์และให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี ๒๕ คะแนน  

๓ ความคิดสร้างสรรค์ ๒๕ คะแนน  

๔ การใช้ภาษา (กะทัดรัด เข้าใจง่าย ชัดเจน) ๑๐ คะแนน  

๕ สํานวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม ๑๐ คะแนน  

รวมคะแนนทัง้สิ้น ๑๐๐  คะแนน  

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

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

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

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


