
โครงการประกวดเร่ืองสั้นอ่านยาใจ 

“วันทุกข์ที่ผ่านพ้น” 

 ขณะที่คนไทยก ำลังเผชิญกับควำมวิตกกังวล ควำมเครียด ควำมหดหู ่ซึมเศร้ำ ทดท้อใจ ในภำวะ    ต่ำง ๆ ท่ีรุมเร้ำ กำรอ่ำนและกำร

เขียนเป็นหนึ่งในสื่อและกระบวนกำรส ำคญัที่ช่วยผ่อนคลำยควำมเครียด จำกงำนวิจัยมหำวิทยำลัยซสัเซกซ์ ประเทศอังกฤษ ค้นพบว่ำ กำรอ่ำน

สำมำรถลดควำมเครียดไดม้ำกถึงรอ้ยละ 68  ซึ่งมำกกว่ำกำรฟังเพลง ดื่มชำ เล่นวิดีโอเกม หรือเดินเลน่ ประสบกำรณ์กำรอ่ำนหนังสือเพียง 6 นำที

ต่อวัน จะมีอัตรำกำรเต้นของหัวใจช้ำลง  และลดควำมตึงตัวของกล้ำมเนื้อ (Muscle Tension) กำรอ่ำนยังช่วยเพิ่มทักษะทำงสังคม ช่วย

พัฒนำกำรเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

 ดังนั้น เพื่อหนุนเสรมิให้เกิดกำรใช้พลังกำรอ่ำนเพื่อปลุกพลังแห่งชีวิต สถำบันรำชำนุกลู  กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข  ร่วมกับ

แผนงำนสร้ำงเสรมิวัฒนธรรมกำรอ่ำน สสส.  ธนำคำรจิตอำสำ และ สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  จึงได้ด ำเนินโครงกำรประกวดเรือ่งสั้นอ่ำน

ยำใจ ในหัวข้อ “วันทุกข์ที่ผ่ำนพ้น” ขึ้น เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรเยียวยำ และเสรมิพลังใจ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อประกวดกำรเขียนเรื่องสั้นที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับภำวะกำรเผชิญหน้ำกับควำมทุกข์ และกำรผ่ำนพ้นจนเห็นคุณค่ำในตนเอง เห็นคณุค่ำ

ชีวิต และยกระดับจติใจควำมเป็นมนุษย์ ด้วยควำมคดิสร้ำงสรรค์และคุณค่ำทำงวรรณศิลป ์

 2. เพื่อส่งเสรมิให้เกิดกำรใช้พลังกำรอ่ำน เพื่อปลุกพลังแห่งชีวิต 

 3. เพื่อยกระดับกำรสร้ำงสรรค์งำนวรรณกรรมไทยทีส่อดคล้องกับหวัข้อกำรประกวด 

 

รายละเอียดการประกวดเร่ืองสั้นอ่านยาใจ “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น” 

1. ระดับการประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่  

1.1 ระดับเยำวชน ที่มีอำยรุะหว่ำง 13-18 ปี  

1.2 ระดับประชำชนท่ัวไป 

2. ข้อก าหนดและเงื่อนไข  

2.1 เป็นงำนเขียนประเภทเรื่องสั้น (ผู้เขียนต้องตั้งช่ือเรื่องเอง) เขียนเป็นภำษำไทย ความยาวไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย

คอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนำด 16 point หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจงให้อ่ำนได ้

2.2 ผลงำนท่ีส่งเข้ำประกวดต้องเขยีนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมำก่อน ไมเ่คยไดร้ับรำงวัลจำกกำรประกวด และต้องไมเ่ป็น

ผลงำนท่ีลอกเลียนแบบหรือดดัแปลงผลงำนของผู้อื่น หำกมีกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ ผู้ส่งผลงำนต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว   

2.3 คณะกรรมกำรตัดสินขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ให้รำงวัล ในกรณีผลงำนท่ีส่งเข้ำประกวดไม่ถึงเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด และผลกำรตัดสิน

ของคณะกรรมกำรถือเป็นทีส่ิ้นสดุ 

2.4 ผลงำนท่ีไดร้ับกำรคดัเลือกและไดร้ับรำงวัล ผู้จัดกำรประกวดมสีทิธ์ิในกำรจัดพิมพ์ครั้งแรก และสำมำรถน ำไปเผยแพร่ เพื่อก่อ

ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 



3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน เป็นกำรตัดสินโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจำรณำจำก 

3.1 แก่นหรือแนวคิดของเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อกำรประกวด 

3.2 ควำมคิดสรำ้งสรรค ์

3.3 คุณค่ำทำงวรรณศิลป ์

4. รางวัลการประกวด ผู้ชนะกำรประกวดในแตร่ะดับจะได้รับโลเ่กยีรติยศ พร้อมเงินรำงวัล ดังนี้ 

 4.1 ระดับเยาวชน 

 4.1.1 รำงวัลชนะเลิศ   ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน   8,000 บำท  

 4.1.2 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน   5,000 บำท  

 4.1.3 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน   3,000 บำท  

 4.1.4 รำงวัลชมเชย จ ำนวน 5 รำงวัล ได้รับเงินรำงวัล รำงวัลละ 2,000 บำท  

 4.2 ระดับประชาชนทั่วไป 

 4.2.1 รำงวัลชนะเลิศ   ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน 10,000 บำท  

 4.2.2 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน  8,000 บำท  

 4.2.3 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน  5,000 บำท  

 4.2.4 รำงวัลชมเชย จ ำนวน 5 รำงวัล ได้รับเงินรำงวัล รำงวัลละ 3,000 บำท  

5. วิธีส่งผลงาน   

5.1 ผู้ประกวดระดับเยาวชน ส่งผลงำน พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวนักเรียน/นักศึกษำ หรือบัตรประชำชน  พร้อมรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

5.2 ผู้ประกวดระดับประชาชนทั่วไป ส่งผลงำน พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง 

5.3 ส่งผลงำนพร้อมเอกสำรแนบในช่องทำงดังต่อไปนี้  

5.3.1 ส่งในรูปแบบไฟล์ word และ PDF  มำที่ E-mail: arnyajai@gmail.com ทั้งนี้กำรส่งผลงำนเขำ้ประกวดจะสมบูรณ์ 

เมื่อเจ้ำหน้ำที่แจ้งตอบรับผลงำนเรียบร้อยแล้วเท่ำน้ัน 

5.3.2 ส่งในรูปแบบเอกสำรทำงไปรษณียล์งทะเบียน ไปยัง สมำคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย เลขท่ี 31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 

33 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 (วงเล็บมมุซอง “ประกวดเรื่องสั้น อ่ำนยำใจ”) 

 5.4 ช่วงเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในกรณีส่งผลงำนทำงไปรษณีย ์ถือวันประทับตรำไปรษณีย์ต้น

ทำงเป็นส ำคัญ 

 

 

mailto:arnyajai@gmail.com


6. การประกาศผลและการมอบรางวัล   

6.1 ประกำศผลกำรประกวดภำยในเดือนตุลำคม 2563 ทำงเว็บไซต ์ https://thaiwriter.club/ 

6.2 กำรมอบรำงวัล ทำงคณะผู้จดัประกวดจะแจ้งวัน เวลำ และสถำนท่ี ให้ทรำบอีกครั้ง ติดตำมรำยละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  

https://thaiwriter.club/ 

  

7. การติดต่อและสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

 สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เลขท่ี 31 ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800             

โทร 02-9109565 เว็บไซต์  https://thaiwriter.club/        E-mail :  arnyajai@gmail.com 

 


