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โครงการประกวดเล่านทิานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับประถมศึกษา 
ณ สถานวีิทยุเสยีงธรรมเพื่อประชาชน วัดปา่ดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน 

ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่   F.M. 103.25 MHz. 

“ชิงโลพ่ระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมาร”ี 
 

  

๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของโลกทุกวันนี ้ มีความเจรญิรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ระบบ

การสื่อสารสมัยใหมท่ี่ก าลังจะเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาลอก ไปสู่ยุคดิจติอลอย่างเต็มรูปแบบ การโทรคมนาคมที่ก้าว

เข้าสู่ยุคสามจี และ สี่จ ี เป็นเหตุให้เครื่องมอืสื่อสารสมัยใหม ่สามารถแสดงข้อมูลภาพและเสียงได้อย่างรวดเร็ว และ

เชื่อมโยงถึงกันในทุกมุมโลก การส่งผ่านขอ้มูลทางอินเตอร์เนตดว้ยความเร็วสูง ก่อใหเ้กิดสังคมออนไลน์ที่เรียกว่า 

โซเชยีลเนตเวิรค์ (social network) ที่มขีนาดใหญ่มหมึา และมีอทิธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ และการด ารงชีวติ

ประจ าวันของคนในสังคม ที่จ าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดรับกับเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ พร้อมทั้ง

เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

แตดู่เหมอืนว่า ยิ่งโลกมีความเจรญิทางดา้นเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไร ก็มิได้สง่ผลใหค้นเรามีความเจรญิ

ทางดา้นจติใจมากขึ้นไปตาม การน าเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด และเป็นไปในทางเสื่อมเสีย กลับมีมากยิ่งขึน้ การใช้

สื่อออนไลน์เป็นช่องทางแพร่กระจายสิ่งเลวร้ายต่างๆ เชน่ การทุจริตคอรับช่ัน การพนัน การค้ายาเสพย์ตดิ การค้า

ประเวณี และสื่อลามกในรูปแบบของไฟล์อีเล็คโทรนกิ ทีส่ามารถเข้าถึงได้ด้วยการคลิกเมาส์ไม่กี่ครั้ง เป็นเหตุกระตุน้

ให้เกิดพฤติกรรมเสื่อมในหมู่วัยรุ่น การมั่วสุมทางเพศก่อนวัยอันควร การเสพยาเสพยต์ิดที่แพรร่ะบาดมากยิ่งขึน้ 

ตลอดจนพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก ในเรื่องการแตง่กายที่แหวกแนว และศลิปะการรอ้งร าท าเพลง

แบบผาดโผน ตลอดจนกิริยามารยาท ทีส่่อไปในทางยั่วยุกามารมณ์มากยิ่งขึน้ โดยทอดทิง้วัฒนธรรมไทยที่มคีวาม

อ่อนนอ้ม สุภาพสวยงามไปอย่างไม่ใยดี การไม่ใส่ใจศกึษา ฝกึอบรมเรื่องศลีธรรมและจริยธรรม  เป็นเหตุส าคัญที่ท า

ให้จติใจเกิดความเสื่อมโทรม และขาดปัญญา ทั้งไม่สามารถมองเห็นปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องดีงาม 

สร้างพฤติกรรมเสื่อมที่รุนแรงยิ่งขึน้ และน ามาซึ่งปัญหาอาชญากรรม ที่สร้างความสูญเสียให้กับสังคม และ

ประเทศชาติ อย่างไม่อาจประมาณค่าได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องตระหนักถึงภัยร้ายที่ก าลังคุกคามเยาวชนของชาติอยู่ใน

เวลานี ้ และต้องรณรงค์ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจัง เทคโนโลยี แม้จะมีคุณอนันต ์  แตก่็แฝงไว้ซึ่งโทษอันมหันต์  

เพราะทุกสิ่งในโลก ย่อมมีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวมันเอง  ดังเช่น ไฟ แม้มีประโยชน์ในการหุงต้ม ท ากับข้าว  ให้ความ

อบอุ่น ให้แสงสว่าง  แต่ไฟก็อาจเผาผลาญบ้านเรือนให้พินาศวายวอดไปได้ ผูฉ้ลาดย่อมรู้จักใช้ และถือเอาแตส่ิ่งที่

เป็นคุณ ละเว้นสิ่งที่เป็นโทษภัยเสียได้   



๒ 
 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว  การจัดกิจกรรมเพื่อฝกึฝนอบรมให้เยาวชนเกิดสตปิัญญา มีความรูค้วามฉลาด 

สามารถวินจิฉัยใคร่ครวญได้ด้วยตนเอง ในเรื่องราวต่างๆที่มาเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะกระท าการสิ่งใด ต้องค านึงถึง

เหตุผลและความถูกต้องดีงาม ให้รูจ้ักว่า “สิ่งใดเป็นคุณ  สิ่งใดเป็นโทษ  อันใดใช่ประโยชน์ อันใดมิใช่ประโยชน์ 

อันใดควรละ อันใดควรบ าเพ็ญ ประพฤติตนให้ตั้งอยู่ในคลองธรรม และรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดคน” เพียง

เท่านี ้  ก็จะท าให้ปัญหาต่างๆที่สรา้งภาระหนักใหก้ับสังคม ต้องคลี่คลายและลดน้อยลงไปได้อย่างมากมาย สมดัง

พุทธภาษิตทีว่่า “ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง” แปลความวา่ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม มิใหต้กไปในที่ช่ัว”   

ดังนัน้ คณะสงฆ์จังหวัดเชยีงใหม่ น าโดยพระราชวินัยโสภณ เจา้คณะจังหวัดเชียงใหม่-ล าพูน-แมฮ่่องสอน (ธ.) 

ร่วมกับ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม ่ เขต ๓ และ สถานีวทิยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่า

ดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม โดยการจัดประกวดการเล่านิทานธรรม

ชาดก ถ่ายทอดสดผา่น คลื่นเอ็ฟเอ็ม. ๑๐๓.๒๕ เม็กกะเฮิร์ซ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศกึษาค้นคว้านิทานชาดก 

และนิทานธรรมบทจากพระไตรปิฎก อันเป็นแหล่งรวมคุณธรรมอันล้ าค่า โดยน ามาถ่ายทอดสู่สาธารณชนให้ได้สดับ

ด้วยการเล่านิทานอย่างมอีรรถรส เป็นการฝกึนิสัยรักการอ่าน และกระตุ้นเตือนจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมที่แฝงอยู่ใน

นิทาน อันอาจมผีลท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางทีด่ียิ่งขึน้ ซึง่สอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในอันที่จะส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีคุณธรรม จรยิธรรม มีพฤติกรรมที่ด ี และเสริมสร้างบุคลิกภาพ

ที่ดีให้กับนักเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างความตระหนัก ให้นักเรียน ครู และคณะผูบ้ริหาร มองเห็นความส าคัญของการอ่าน และ ฝกึ

นักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนการใช้การอ่าน น าไปสู่การใฝรู่้ใฝเ่รียนตลอดชวีิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ่าน

นิทานชาดก นิทานธรรมบท ในพระไตรปิฎก ย่อมได้คติธรรมที่ดี 

๒. เพื่อปลูกฝังนสิัยใหเ้ยาวชนรูจ้ักคุณของพระธรรมว่า “ธรรมย่อมรักษาผูป้ฏิบัติธรรม มิให้ตกไปในที่ช่ัว” และ

น้อมน าธรรมะ มาเป็นประทีปส่องทางด าเนินชีวิตที่ดี ทั้งเพื่อตนเอง และส่วนรวม 

๓. เพื่อให้เยาวชน ได้ฝึกฝนความสามารถในการเผยแผธ่รรมะ รู้จักใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในทางธรรม  

เสริมสร้างทักษะความกล้า ในการแสดงออกต่อสาธารณชน ผา่นคลื่น เอ็ฟเอ็ม.  ๑๐๓.๒๕ เม็กกะเฮิร์ซ.   

๔. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝกึหัดเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี โดยการปฏิบัติธรรม และรู้รักษาสุขภาพของตนให้

หา่งไกลยาเสพยต์ิด มองเห็นคุณค่าของการมสี่วนรว่มพัฒนาสังคม รู้จักเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อชุมชน

ของตนเอง อย่างถูกต้องและดีงาม 

๕. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตอ าเภอ ฝาง-แมอ่าย-ไชยปราการ-พร้าว-เชยีงดาว ได้มโีอกาสรับฟัง

รายการวิทยุที่มคีุณภาพ และมีสาระธรรมมากยิ่งขึน้ 

๓. เป้าหมาย 

ด้านคุณภาพ เยาวชนไทยได้ฝึกหัดนิสัยรักการอ่าน ฝกึหัดคิดค้นในหัวข้อธรรมะ อันเป็นประโยชน์ตอ่การ

ด ารงชีวติ  เกิดการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ เกิดแนวความคิด ให้เป็นไปในวิถีแห่งธรรม และได้โอกาสในการแสดงออก 
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ซึ่งความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ กระจายเสียงออกอากาศ ผา่นคลื่นเอ็ฟเอ็ม. ๑๐๓.๒๕ เม็กกะเฮิร์ซ สู่

สาธารณชน น้อมน าธรรมะไปปฏิบัติดัดแปลงความประพฤติทาง กาย วาจา ใจ ของตนใหด้ียิ่งๆขึ้นไป 

ด้านปริมาณ    นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ จ านวน ๒๕ โรงเรียนๆละ ๕ คน รวม ๑๒๕ คน และ

ระดับประถมศึกษาจ านวน ๒๕ โรงเรียนๆละ ๕ คน  รวม ๑๒๕  คน ประมาณการนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วม

โครงการ ๒๕๐ คน จาก ๕๐ โรงเรียน 

๔. กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ว/ด/ป ปฏิบัติ ผูร้ับผิดชอบ 

๑. 

๒ 

๓. 

 

 

๔. 

๕. 

 

๖. 

 

๗ 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดท าเอกสาร แจ้ง

สถานศกึษาที่จัดการสอนในระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา 

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

จัดเตรยีมความพร้อมด้านสถานที่แข่งขัน 

อาหาร เครื่องดื่ม 

จัดการแข่งขันประกวดเล่านิทานธรรมชาดก 

ครั้งที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

ประกาศผลการตัดสิน มอบโล่ รางวลั 

เกียรตบิัตร และของที่ระลึก 

ตรวจสอบ 

และ

ด าเนนิงาน

ตาม

แผนงาน 

 

 
 

 

 

ธ.ค.๕๕ 

ธ.ค.๕๕ 

ม.ค.๕๖ - ก.พ.๕๖ 

 

 

๑ ม.ค.๕๖ - ๑๐ ก.พ.๕๖ 

ก.พ.๕๖ 

 

๒๐ – ๒๘ ก.พ.๕๖ 

 

๒๙ มี.ค.๕๖ 

สพป.ชม.3, 

คณะสงฆ์จังหวัด

เชยีงใหม่ (ธ.), 

วัดป่าดอยแสง

ธรรมญาณสัม

ปันโน 

 

 

๕. งบประมาณ   

๑. เงินรางวัลส าหรับผู้ชนะการแขง่ขัน ๑๐ ทีม ๒๐,๐๐๐       บาท  

๒. ของที่ระลึก ม ีDVD-VIDEO, MP3 CD , และอื่นๆ ๓๐,๐๐๐   บาท 

๓. ค่าใช้จ่ายถ่ายทอดอินเตอรเ์นต จัดท าเกียรตบิัตร และโล่รางวัล (คริสตัล)  ๑๐,๐๐๐   บาท 

๔. ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ของว่าง  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๕. ค่าพาหนะส าหรับทีมนักเรียนในสังกัด สพป.ชม.๓ และอื่นๆ ๓๕,๐๐๐  บาท 

๖. ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ๑๐,๐๐๐  บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ ๑๒๕,๐๐๐  บาท 
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๖. การประเมินผล 

 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือวัด 

  ๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวด

เล่านิทานธรรมชาดก 

๒.  ครูนักเรียน  มีความตระหนัก 

ในการแสวงหาความรู้ ฝกึนิสัยรักการอ่าน 

ตลอดจนการเล่าเรื่องที่ด ี

   ๓. นักเรียนมทีักษะในการอ่าน และเล่าเรื่อง

นิทานชาดก 

  ๔. นักเรียนมคีวามพร้อมด้านบุคลิกภาพ มี

กิริยามารยาท รูจ้ักใช้ภาษาในการอ่าน และเล่า

เรื่องได้อย่างดี 

๑. การส ารวจ 

    

๒. การสังเกต  การสอบถาม 

 

 

 

๑. แบบส ารวจ 

 

๒. แบบสังเกต 

๓. แบบสอบถาม 

 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

๑. วันรับสมัคร ตั้งแต ่วันที่  ๑ มกราคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัคร วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖  ส่งใบสมัครได้ที่ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต ๓  

๒. วันพุธที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ขอเชญิตัวแทนของแตล่ะทีมที่สมัครเข้าร่วมการ

แขง่ขัน ประชุมพร้อมกันที่ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต ๓  เพื่อซักซ้อมความ

เข้าใจ และจับฉลาก เลือกวันท าการแข่งขันของแต่ละทีม 

๓. วันแข่งขัน  วันที่  ๒๐ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ตั้งแตเ่วลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  เริ่มพิธีเปิด โดย

พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชยีงใหม่-ล าพูน-แม่ฮอ่งสอน (ธ) เป็นประธานฝา่ยสงฆ์ และ นาย

ธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ เป็นประธานฝา่ยฆราวาส  ขอเชิญทุกโรงเรยีนเข้าร่วมพธิี

เปิดการแข่งขันโดยพร้อมเพรียงกัน 

๔. วันประกาศผลการตัดสิน - มอบรางวัล และ พิธีปิดการแข่งขัน วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา 

๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  เริ่มพิธีปิด โดยพระราชวินัยโสภณ เจา้คณะจังหวัดเชียงใหม่-ล าพูน-แมฮ่่องสอน (ธ) 

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ เป็นประธานฝา่ยฆราวาส 

และมอบรางวัล ให้แก่ ทีมชนะเลิศ 

 

หมายเหตุ : นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแขง่ขัน ต้องไปรับมอบรางวัล และรับของที่ระลึกด้วยตนเอง 

ผู้ที่ไม่ไป ถือว่า สละสิทธิ ์

 



๕ 
 

๘. ระเบียบและวิธีการแข่งขัน 

๑. ต้องเป็นนิทานชาดก หรอื นิทานธรรมบท ในพระพุทธศาสนา โดย ห้ามดัดแปลง แต่งเติม เน้ือหาส าคัญ

ให้ผิดไปจากพระไตรปิฎก 

๒. นักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันตอ้งเป็นผูก้ าลังศกึษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศกึษาตอนต้น หรอื ช้ัน

ประถมศึกษา 

๓. แตล่ะสถานศกึษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศกึษา

ตอนตน้ ๑ ทีมๆละ ๕ คน  และ ระดับประถมศกึษา ๑ ทีมๆละ ๕ คน  

๔. แตล่ะทีมน าเสนอได้ ๑ เรื่อง และต้องใช้เวลาในการเล่านิทานตามที่ก าหนด คือ ไม่เกิน ๒๐ – ๒๕ นาที  

นิทานที่จะน ามาเล่าหากมีการตัง้ชื่อใหม ่ต้องอ้างอิงชื่อเรื่องในพระไตรปิฎกประกอบ และ ต้องไม่ซ้ ากับ

เรื่องของโรงเรยีนอื่นที่ส่งใบสมัครไปก่อนแล้ว โดยถือตามวันที่ยื่นใบสมัคร และจะประกาศรายชื่อของ

โรงเรียนที่สมัคร พร้อมทั้งชื่อเรื่องนิทาน ใหท้ราบทางเว็บไซต์ ของทาง สพป.ชม. ๓ และเว็บไซต์วัดป่าดอย

แสงธรรมญาณสัมปันโน   
๕. การแขง่ขันเป็นการพูดแสดงสด และมีดนตรีประกอบ พร้อมการท าเสียงประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มอรรถรสใน

การเล่านิทานให้สมจริง โดยต้องน าอุปกรณ์ในการท าเสียงประกอบไปเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ค 

เครื่องเล่นซีดี หรอือุปกรณ์อื่นๆตามแตจ่ะเห็นสมควร โดยจะถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวทิยุเสียง

ธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ผ่านคลื่นเอ็ฟเอ็ม. ๑๐๓.๒๕ เม็กกะเฮิร์ซ และ

ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านอินเทอร์เนตไปทั่วโลก รับชม-ฟัง ได้ที ่  www.doisaengdham.org ซึ่งทางสถานจีะ

ท าการบันทึกภาพและเสียง จัดท าเป็นดีวดีี-วีดีโอ เพื่อเผยแผ่ในโอกาสต่อไป ทั้งนี ้ อยู่ในดุลยพินจิของทาง

สถานี 

๖. คณะนักเรียนทีเ่ข้าร่วมการแขง่ขัน ต้องมีอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากแต่ละสถานศกึษา เป็นผู้ควบคุมดูแล

รับผิดชอบในการฝกึซ้อม และเตรยีมความพร้อมส าหรับการแขง่ขัน 

๗. เมื่อเริ่มการแข่งขัน คณะผู้เข้าแขง่ขัน ต้องแนะน าชื่อสถานศกึษา ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกทุกคน และ

อาจารย์ผู้ควบคุม การเกริ่นน าต้องให้กระชับ มีสาระ และเหมาะสม ไม่น าเสนอในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

เล่านิทาน เพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาในการเล่านิทานโดยไม่จ าเป็น 

๘. สรุปคติธรรม และข้อคิดเตือนใจ จากนิทานที่ได้เล่าไปแล้ว โดยชี้ให้เห็นบุคคลิกและคุณธรรมที่โดดเด่นของ

ตัวละคร และเนื้อเรื่องที่สั่งสอนให้เป็นคนดี  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวันได้จรงิอย่างไร? 

๙. หลังจากจบการเล่านิทานของแต่ละทีม พิธีกรจะด าเนินรายการ ให้คณะนักเรียนผูเ้ข้าแข่งขัน แสดงวิสัยทัศน์

ด้วยการตอบปัญหา ในเรื่องเกี่ยวกับ “ศีลธรรมและจริยธรรมในมุมมองของนักเรยีน” ซึ่งพิธีกรจะตั้ง

ค าถามให้ตอบ  โดยใหเ้วลาในการตอบปัญหาของแต่ละทีมได้  ๕ - ๑๐ นาที  

๑๐.การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถอืเป็นท่ีสิ้นสุดถูกต้อง 

 

ข้อเสนอแนะ :  เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ควรหลีกเลี่ยงนิทานที่เคยได้รับรางวัล และเล่าซ้ าๆกันมาแล้ว

ในแต่ละปี  ตรวจสอบรายชื่อของนิทานที่เคยเล่าไปแล้วได้ทางเว็บไซต์   www.doisaengdham.org  

http://www.doisaengdham.org/
http://www.doisaengdham.org/


๖ 
 

๑. รางวัลท่ีจะได้รับจากการการแข่งขัน 

๑. ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

๑. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 

อัครราชกมุารี และ ได้รับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐ บาท  

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑   ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท  
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท   

๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓   ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท   
๕. รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท   

๒. ระดับประถมศึกษา 
๑. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครราชกมุาร ีและ ได้รับเงนิรางวัล  ๓,๐๐๐ บาท  

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท 

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท   

๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท   

๕. รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 

๓. คณะผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทมี จะได้รับมอบเกียรติบัตร ให้แก่สถาบัน-อาจารย์ผู้ควบคุม-สมาชิกใน

กลุ่มทุกคน  และรับมอบของที่ระลึก, แผ่น  DVD-VIDEO, MP3 บันทึกการประกวดเล่านิทาน พร้อมแผ่น

ซีดธีรรมะ  

๔. โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับค่า

พาหนะเดินทาง ซึ่งทางเขตได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ ตามสมควรแก่ระยะทางใกล้ไกล 

๕. ถ้ามีเจ้าภาพให้ทุนการศึกษา นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับทุนการศกึษา คนละ ๕๐๐ 

บาท หรอืตามแตค่ณะกรรมการจะจัดสรรให้ ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในวันประกาศผลการ

ตัดสิน  ถ้าไม่ได้ประกาศ ให้ถือว่า ไม่มี และไม่ถือเป็นข้อผูกมัด  

ข้อคิดเตือนใจ : “ถึงแม้เงนิรางวัลจะไม่ได้มากมายนัก แตเ่มื่อเทียบกับคุณธรรมอันล้้าค่าที่อยู่ภายในนิทาน และหาก

คุณธรรมนัน้ได้ซึมซับ เข้าไปสถิตอยู่ภายในใจของนักเรียน ท้าให้เขาเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติได้ คุณค่านั้นย่อม

ยากที่จะหาสิ่งใดเสมอเหมอืน การแพ้หรอืชนะ ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขัน แต่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ สิ่งหนึ่ง

ที่นักเรียนจะได้อย่างเท่าเทียมกัน คือ คุณธรรมอันล้้าเลิศจากนิทานที่น้ามาเล่านั่นเอง” 

หมายเหตุ :  ท่านสามารถรับฟังตัวอย่างการเล่านิทานธรรมชาดก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศแต่ละปีที่

ผา่นมา  เชญิชมภาพการประกวดเล่านทิานธรรมชาดกในปีก่อนๆ รับฟังการถ่ายทอดสดการประกวดเล่านิทานใน

ครั้งนี ้และดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ พรอ้มใบสมัคร ได้ที่ :  www.doisaengdham.org 

 

http://www.doisaengdham.org/


๗ 
 

๑๐.  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ 

แบ่งเป็น ๗ ข้อๆละ ๒๐  คะแนน  รวมคะแนนเต็ม ๑๔๐ คะแนน 

๑. เน้ือเรื่อง  ต้องไม่ผดิไปจากพระไตรปิฎก  หากมีการเสริมแต่งเพื่อเพิ่มอรรถรสของนทิาน ต้องไม่ใหเ้นือ้หา

ส าคัญผดิไปจากต้นฉบับเดิม  ความมคีติธรรมลึกซึง้กินใจ และชวนใหป้ฏิบัติตาม 

๒. เวลาที่ใช้ในการเล่านิทาน ๒๐-๒๕ นาที การเกริ่นน าต้องกระชับ มีสาระ และเหมาะสมกับนิทาน 

๓. การด าเนินเรื่อง ไม่ช้าหรอืเร็วเกินไป  ไม่ยืดเยื้อ หรอืวกไปวนมา พูดมีจังหวะไม่ติดๆขัดๆ ส านวนพูดไพเราะ 

มีลลีาเร้าใจ ชวนใหต้ิดตามรับฟัง 

๔. น้ าเสียงของตัวละคร มีความไพเราะ สมจริง แสดงอารมณไ์ด้เหมาะสมกับบุคคลิกของตัวละคร เช่น เสียง

เด็ก เสียงพ่อ-แม ่ เสียงคนแก่ เสียงหัวเราะ เสียงรอ้งไห ้ 

๕. การออกเสียง อักขระมคีวามชัดเจน  ตัว “ร, ล” และค าควบกล้ าต่างๆ ออกเสียงได้ถูกต้องตามหลัก

ภาษาไทย ไม่ใช้ค าผวน หรอืค าแสลง 

๖. เสียงประกอบการเล่านิทาน  เสียงดนตรีประกอบเข้ากับเนือ้เรื่อง เสียงสิ่งแวดล้อม เชน่ เสียงสัตว์  เสียง

คนเดิน  เสียงธรรมชาติ พายุ-ลม-ฝน เหมาะสมตามควรแก่เนือ้เรื่อง 

๗. การแสดงวสิัยทัศน์  มีเหตุผลถูกต้องเป็นธรรม ตรงประเด็น พูดดีมีสาระ  น่าฟัง  และจูงใจให้ปฏิบัติตาม   

แบบฟอร์มการให้คะแนน :  ชื่อโรงเรยีน 

เล่านิทานเรื่อง : 

ระดับคะแนนมี  ๖ ระดับ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐ รวม   

คะ 

แนน  เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๔๐) 
ต้อง

ปรับปรุง 

พอ 

ใช้ได้  

ปาน

กลาง  

ค่อน 

ข้างดี 

ด ี ดีเยีย่ม 

๑.  เนือ้เรื่องถูกต้อง คติธรรมลึกซึง้กินใจ         

๒.  ความยาว ๒๐-๒๕ นาที เกริ่นน าเหมาะสม        

๓.  การด าเนินเรื่องราบรื่น เร้าใจ ชวนใหต้ิดตาม        

๔.  น้ าเสียงตัวละคร ไพเราะ สมจรงิ        

๕.  อักขระชัดเจน ใชภ้าษาไทยถูกต้อง        

๖.  เสียงประกอบ, ดนตรี  ความเข้ากับเนือ้เรื่อง        

๗. วิสัยทัศน ์มีเหตุผลถูกต้อง ตรงประเด็น น่าฟัง        

รวมคะแนนที่ได้        

ความเห็นของกรรมการ  (ข้อดี/ข้อด้อย)......................................................................................... 

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

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

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

ลงชื่อ.....................................................................กรรมการผู้ให้คะแนน 



๘ 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ น าโดย พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล าพูน-แมฮ่่องสอน(ธ.) 

๒. ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต ๓ 

๓. สถานีวทิยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม่ 

๑๑. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

      ๑. นักเรียน ครู และผู้บริหารเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตลอดจนใชก้ารอ่านน าไปสู่การใฝรู่้ใฝเ่รียนตลอดชวีิต โดยเฉพาะการอ่านนิทานชาดก ย่อมได้คติธรรมที่ดี 

      ๒. เยาวชนมีนิสัยรักคุณธรรม รู้จักคุณของพระธรรมว่า ธรรมย่อมรักษาผูป้ฏิบัติธรรม มิใหต้กไปใน ที่ช่ัว 

และน้อมน าศีลธรรมจริยธรรม มาเป็นประทีปส่องทางด าเนินชีวิตที่ดี ทั้งเพื่อตนเอง และส่วนรวม 

       ๓. เยาวชน ได้ฝกึฝนความสามารถในการเผยแผธ่รรมะ รู้จักใช้ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในทางธรรม  

เสริมสร้างทักษะความกล้า ในการแสดงออกต่อสาธารณชน ผา่นคลื่นเอ็ฟเอ็ม.๑๐๓.๒๕ เม็กกะเฮิร์ซ 

       ๔. เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกหัดสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี และรู้รักษาสุขภาพของตนให้หา่งไกลยาเสพย์ติด 

มองเห็นคุณค่าของการมสี่วนรว่มพัฒนาสังคม รูจ้ักเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อชุมชนของตนเอง อย่าง

ถูกต้องและดีงาม 

       ๕. เยาวชนและประชาชนในเขตอ าเภอ ฝาง-แมอ่าย-ไชยปราการ-พร้าว-เชยีงดาว ได้มโีอกาสรับฟัง

รายการวิทยุที่มคีุณภาพ และมีสาระธรรมมากยิ่งขึน้ 

 

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

 

 “ ถ้าท่านทั้งหลายกลัวทุกข์  ถ้าทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลาย  ท่านทั้งหลายก็อย่าท ากรรมช่ัว  ไม่ว่าใน

ที่แจง้หรอืที่ลับ  ถ้าท่านทั้งหลายจักกระท า หรือกระท าความช่ัวอยู่  ก็จะไม่พ้นไปจากทุกข์ได้  แม้จะตั้งหน้าหนี

ไปอยู่ ” 

“ คนพาลรู้จักความเป็นพาลของตน ก็พอเป็นบัณฑิตได้บ้าง เพราะเหตุนั้น, แต่คนพาลที่ส าคัญตนว่าเป็น

บัณฑติ เรากล่าวว่า เป็นพาลแท้” 

“ ถ้าคนพาล เข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตตลอดชีวติ แตไ่ม่รู้แจง้ซึ่งธรรม คนพาลนัน้ ก็เหมอืนทัพพีไม่รูร้สแกง” 

“ หากเที่ยวไปไม่พบคนที่ดีกว่าตน หรือเสมอตน ก็ควรบ าเพ็ญความเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียวให้มั่น เพราะ

ความเป็นสหายไม่มีในคนพาล ” 

“ สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจรติทางกาย วาจา ใจ ในเวลาเชา้ เช้าวันนั้น ย่อมเป็นเชา้ที่ดขีองสัตว์เหล่านั้น 

สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ในเวลากลางวัน กลางวันนัน้ ย่อมเป็นกลางวันที่ดีของสัตว์

เหล่านั้น   สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ในเวลาเย็น เย็นวันนั้น ย่อมเป็นเย็นที่ดีของสัตว์

เหล่านั้น ” 



๙ 
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 

 

    วันท่ี...........เดือน............................ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เรยีน  คณะกรรมการจัดการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................... 

ต าแหน่ง  :     ผูอ้ านวยการ     อาจารย์ใหญ่     อื่นๆระบุ....................................................................... 

สถาบันการศึกษาชื่อ ....................................................................................................................................... 

ที่อยู่ เลขที่.....................................หมู่ที่…...................ถนน.............................................................................. 

ต าบล........................................... อ าเภอ...........................................จังหวัด.................................................. 

โทรศัพท์........................................โทรสาร..........................................Email.................................................... 

ขอสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดเล่านทิานธรรมชาดก ในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ โดยจะส่งคณะ

นักเรียน       ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ ๕ คน     ระดับประถมศึกษา ๕ คน      ดังมีรายนามตอ่ไปนี ้:-  

๑.  ชื่อ .......................................นามสกุล........................................................ช้ัน ................ 

๒.  ชื่อ .......................................นามสกุล........................................................ช้ัน ................ 

๓.  ชื่อ .......................................นามสกุล........................................................ช้ัน ................ 

๔.  ชื่อ .......................................นามสกุล........................................................ช้ัน ................ 

๕.  ชื่อ .......................................นามสกุล........................................................ช้ัน ................ 

เล่านิทานชาดก/นิทานธรรมบท เรื่อง................................................................................................................ 

คุณครู/อาจารย์ ผู้ควบคุมชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................ 

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

เป็นผู้รับผดิชอบการฝึกซ้อม และน าคณะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะใหค้วามร่วมมอืในการปฏิบัติตาม

ระเบียบ และวิธีการแขง่ขันที่ก าหนดไว้ทุกประการ  และจะส่งผู้แทนของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะหารือ 

และจับฉลาก เลือกวันเวลาแขง่ขันของแต่ละโรงเรียน  ในวันพุธที่ ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต ๓  

  ลงช่ือ..................................................................... 

  (                                                     ) 

หมายเหตุ :  กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วสง่ไปที่ศกึษานิเทศก์ สมเดียว เกตุอินทร์ โทร. ๐๘-๖๑๘๒ 

–๖๘๕๖  email : dekdong@gmail.com  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๓ ก่อนวัน

หมดเขตรับสมัคร ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

mailto:dekdong@gmail.com

