
โครงการ “พลังวรรณกรรมเพ่ือเสรมิสรางพลังชีวิต” ปท่ี 2 

กิจกรรมการประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอานยาใจ “ภูมิคุมใจในวันทุกข” 

 

กติกาการประกวดเร่ืองสั้นและบทกวีอานยาใจ “ภูมิคุมใจในวันทุกข” 

1. ระดับการประกวด แบงเปน 2 ระดับ ไดแก  

1.1 ระดับเยาวชน ท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป 

1.2 ระดับประชาชนท่ัวไป 

 

2. ขอกำหนด ประเภทผลงานและเง่ือนไขสำหรับการสงประกวด 

 2.1 ผูสงผลงานแตละคนสามารถสงผลงานไดท้ังสองประเภท โดยสงไดไมเกินประเภทละ 1 ช้ิน และ

ตองระบุประเภทของผลงาน (เรื่องส้ัน หรือ บทกวี และระดั บท่ีประสงคจะสงผลงานช้ินนั้นๆ เขาประกวด 

(ระดับเยาวชน หรือ ระดับประชาชนท่ัวไป ใหชัดเจน  

 2.2. สามารถใชช่ือ-สกุลจริงในการเขียนผลงาน หรือจะใชนามปากกาก็ได กรณีใชนามปากกา ตอง

ระบุช่ือ-สกุลจริง ตามหลักฐานในขอ 5.1 หรือ 5.2 แลวแตกรณี มาดวย 

 

 2.3 เร่ืองสั้น 

เปนงานเขียนประเภทเรื่องส้ัน ผูเขียนตองต้ังช่ือเรื่องเอง โดยเขียนเปนภาษาไทย ความยาวไมเกิน 8 

หนากระดาษ A4 ตองใสเลขหนาทุกหนา หากพิมพดวยคอมพิวเตอร ใหใชตัวอักษรขนาด 16 point หรือหาก

เขียนดวยลายมือตองเขียนใหอานไดงาย 

 

2.4 บทกวี 

 เปนงานเขียนประเภทบทกวี ผูเขียนตองต้ังช่ือเรื่องเอง โดยเขียนเปนภาษาไทย หากพิมพดวย

คอมพิวเตอร ใหใชตัวอักษรขนาด 16 point หรือหากเขียนดวยลายมือตองเขียนใหอานไดงาย 

  2.4.1 ผลงานท่ีเปนบทกวีฉันทลักษณแบบแผน กำหนดความยาว 6-12 บท  

  2.4.2 ผลงานท่ีเปนบทกวีรูปแบบอื่น อาทิ กลอนเปลาหรือรูปแบบคำประพันธท่ีสรางข้ึนใหม 

ตองมีความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 โดยใสเลขหนาทุกหนา 

 

2.5 ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองเขียนข้ึนใหม ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในส่ือใดมากอน ไมเคยไดรับ

รางวัลจากการประกวด และตองไมเปนผลงานท่ีลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผูอื่น หากมีการละเมิด

ลิขสิทธิ์ ผูสงผลงานตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว   

2.6 คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมใหรางวัล ในกรณีผลงานท่ีสงเขาประกวดไมถึงเกณฑ

มาตรฐานท่ีกำหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 



2.7 ผลงานท่ีไดรับการคัดเลือกและไดรับรางวัล ผูจัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร เพื่อกอ

ประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการได อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส หนังสือเสียง ท้ังนี้ หากมีการจัดพิมพ 

ผูจัดการประกวด มีสิทธิ์ในการจัดพิมพครั้งแรก 

 

3. เกณฑการพิจารณาตัดสิน เปนการตัดสินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจาก 

3.1 แกนหรือแนวคิดของเรื่อง ซึ่งสอดคลองกับหัวขอการประกวด 

3.2 ความคิดสรางสรรค 

3.3 คุณคาทางวรรณศิลป 

 

4. รางวัลการประกวด ผูชนะการประกวดท้ังประเภทเรื่องส้ันและบทกวีในแตระดับจะไดเงินรางวัล ดังนี้ 

 4.1 ระดับเยาวชน 

 4.1.1 รางวัลชนะเลิศ   ไดรับเงินรางวัล 8,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 

 4.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 

 4.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 

 4.1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ไดรับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

 

 4.2 ระดับประชาชนท่ัวไป 

 4.1.1 รางวัลชนะเลิศ   ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 

 4.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ไดรับเงินรางวัล   8,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 

 4.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ไดรับเงินรางวัล   5,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 

 4.1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ไดรับเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร

  

5. วิธีสงผลงาน   

5.1 ผูประกวดระดับเยาวชน สงผลงาน พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตร

ประชาชน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง และแจงหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดมาดวย 

5.2 ผูประกวดระดับประชาชนท่ัวไป สงผลงาน พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอม

รับรองสำเนาถูกตอง และแจงหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดมาดวย 

5.3 สงผลงานในชองทางดังตอไปนี้  

5.3.1 สงทางอีเมล โดยแนบไฟลผลงานในรูปแบบ Word และ PDF พรอมหลักฐานในขอ 

5.1 หรือ 5.2 แลวแตกรณี มายัง E-mail: arnyajai@gmail.com การสงผลงานเขาประกวดจะ

สมบูรณ เมื่อมีการแจงตอบรับผลงานเรียบรอยแลวเทานั้น 



5.3.2 สงทางไปรษณียลงทะเบียน สงผลงานพรอมหลักฐานในขอ 5.1 หรือ 5.2 แลวแตกรณี 

มายัง สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย เลขท่ี 31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงวงศสวาง เขตบาง

ซื่อ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10800  (วงเล็บมุมซอง “ประกวดเรื่องส้ันและบทกวีอานยาใจ”  

 5.4 ชวงเวลาการสงผลงาน สงไดต้ังแตบัดนี้ ถึง วันอาทิตยท่ี 31 ตุลาคม 2564 หากสงทางอีเมลถือ

เวลาใน gmail เปนสำคัญ กรณีสงทางไปรษณีย ถือวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนสำคัญ 

 

6. การประกาศผลและการมอบรางวัล   

6.1 ประกาศผลการประกวดภายในเดือนกุมภาพันธ 2565 ทางเฟซบุก “สมาคมนักเขียนแหงประเทศ

ไทย” 

6.2 การมอบรางวัล ทางคณะผูจัดประกวดจะแจงวัน เวลา และสถานท่ี ใหทราบอีกครั้ง ติดตาม

รายละเอียดไดท่ีเฟซบุก “สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย” 

 

7. การติดตอและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย เลขท่ี 31 ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10800 โทรศัพท 02-9109565 และE-mail :  arnyajai@gmail.com 


