
 
กรมประมง  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ 

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 

ในหัวข้อ“พนัธุป์ลาในวรรณคดีไทย” 

กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนพินธใ์นเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และส่ือส่ิงพิมพ์ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมเพื่อน ำผลงำนไปแสดงใน
งำนวันประมงน้อมเกล้ำฯครั้งท่ี 30ระหว่ำงวันท่ี 29 มิถุนำยน ถึง 8 กรกฏำคม 2561 ณ อำคำรศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต 
จังหวัดปทุมธำนี  
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อกำรเชิดชูและเผยแพร่วรรณกรรมเก่ำแก่ท่ีล้ ำค่ำ และศึกษำพันธุ์ปลำน้ ำจืดในวรรณคดีไทย 
จ ำนวน 17 ชนิด ซึ่งเคยมีชุกชุมในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ แต่ปัจจุบันปลำบำงชนิดมีจ ำนวนลดน้อยลงและหำดูได้ยำก 
ซึ่งบำงชนิดได้สูญพันธุ์ไปจำกประเทศไทยแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นกำรปลูกฝังให้เยำวชนและคนไทยในยุคปัจจุบันได้
เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่ำของสินในน้ ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำให้คงอยู่สืบไปโดยใช้ศิลปะเป็นส่ือ   
กรมประมงจึงได้จัดให้มีกำรประกวดวำดภำพ  “พันธุ์ปลำในวรรณคดีไทย”ขึ้น 

ความเป็นมา 
 กำพย์เห่เรือจัดเป็นวรรณกรรมล้ ำค่ำและมีควำมเก่ำแก่มำกท่ีสุดคือกำพย์เห่เรือในนิพนธ์ของสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำธรรมธิเบศรไชยเชษสุริยวงศ์ หรือเจ้ำฟ้ำกุ้ง ทรงประพันธ์ไว้ในสมัยรัชกำลพระบำทสมเด็จเจ้ำอยู่หัวบรมโกศ  
สมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย บทนิพนธ์มี 2 เรื่อง คือ บทเห่เรือ ตอนชมปลำ ชมไม้ และชมนก เป็นลักษณะ
ของนิรำศ กับอีกเรื่องหนึ่งเป็นบทเห่เรือเรื่องกำกีในบทเห่สังวำส และบทเห่ครวญ 
  สัณนิษฐำนกันว่ำในสมัยก่อนกำพย์เห่เรือแต่เดิมได้ถูกแต่งขึ้นเพื่อใช้ขับเห่กันเมื่อเสด็จประพำส
ทำงไกลในแม่น้ ำล ำคลอง แต่ภำยหลังคงมีใช้แต่เจ้ำนำยหรือพระรำชวงศ์ช้ันสูง และสุดท้ำยมีใช้แต่ในกระบวน
เรือของพระเจ้ำแผ่นดินเท่ำนั้น  บทเห่เรือนี้นิพนธ์ขึ้นส ำหรับเห่เรือพระท่ีนั่งส่วนพระองค์เมื่อครั้งตำมเสด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวบรมโกศ  พระรำชบิดำไปนมัสกำรพระพุทธบำทท่ีจังหวัดสระบุรีเมื่อครั้งออกเดินทำงจำกจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำไปท่ำเจ้ำสนุก ซึ่งปัจจุบันท่ำน้ ำนี้อยู่ในต ำบลท่ำสนุก อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 เนื้อควำมของกำพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลำนี้แสดงได้ถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีอ่อนไหวและซำบซึ้งยิ่งนัก
ทรงพรรณนำถึงช่ือปลำน้ ำจืดชนิดต่ำงๆ จ ำนวนท้ังส้ิน 17 ชนิด ท่ีมีอยู่ในแม่น้ ำเจ้ำพระยำในสมัยก่อน มีกำร
อุปมำอุปมัยได้ชัดเจน โดยน ำช่ือปลำเหล่ำนี้มำเช่ือมโยงกับควำมรู้สึกของกวีที่มีควำมรักมั่นคงต่อนำงผู้เป็นท่ีรัก 
ท้ังควำมรู้สึกใคร่ห่วงใยและเสน่หำนำงผู้เป็นท่ีรักด้วยกำรเปรียบเปรยช่ือปลำท่ีเอ่ยถึงดังกล่ำว ได้แก่  
ปลำนวลจันทร์  ปลำคำงเบือน ปลำตะเพียนทอง ปลำกระแห ปลำแก้มช้ ำ ปลำทุกข์หรือปลำเค้ำ  ปลำน้ ำเงิน 
ปลำกรำย  ปลำหำงไก่  ปลำสร้อย  ปลำเนื้ออ่อน  ปลำเสือ ปลำแมลงภู่หรือปลำชะโด ปลำหวีเกศ  ปลำแขยง  
ปลำสังกะวำด และปลำแปบ  สะท้อนให้เห็นถึงควำมอุดมสมบูรณ์และควำมชุกชุมของปลำน้ ำจืดนำนำชนิดท่ีมี
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อยู่ในแม่น้ ำล ำคลองตำมธรรมชำติในยุคโบรำณ ตลอดจนแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีโบรำณ ควำมเช่ือ
และค่ำนิยมของคนไทยในอดีตท่ีควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และเรียนรู้ของเยำวชนไทยในรุ่นปัจจุบัน 
 
ข้อมูลจาก หนังสือ พรรณปลำในวรรณคดีไทย กำพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลำ พระนิพนธ์ในเจ้ำฟ้ำธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์ 

(เจ้ำฟ้ำกุ้ง) จัดพิมพ์เน่ืองในโอกำสเฉลมิพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554 
 
 

ประกวดวาดภาพ 
หัวข้อ “พันธุป์ลาในวรรณคดีไทย” 

กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนพินธใ์นเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) 

กติกาการประกวด 
๑. แบ่งกำรประกวดเป็น ๓ ระดับ โดย 1 โรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 10 คน คนละ 1 ภำพ 
 ระดับประถมศึกษำปีท่ี ๑-๓ 
 ระดับประถมศึกษำปีท่ี ๔-๖ 
 ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๓  
๒. ภำพขนำด ๑๕x๒๒ นิ้ว ลงบนกระดำษ 100 ปอนด์ (ไม่มีกรอบต้องเป็นภำพแนวนอนเท่ำนั้น) 
๓. กำรน ำเสนอผลงำน ไม่จ ำกัดเทคนิคสำมำรถใช้สีได้ทุกประเภท 
๔. ส่งผลงำนได้ ๒ ช่องทำงคือ 
  -  ทำงไปรษณีย์จ่ำหน้ำซอง กรมประมง  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  ช้ัน 1 อำคำรจุฬำภรณ์    
                  ท่ีอยู่ เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร ๐๒-5๗๙ ๘๙๗๕ 

- หรือส่งผลงำนได้ด้วยตนเองท่ี ช้ัน 1 ตึกจุฬำภรณ์ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมประมง 

๕. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด ผลงำนท่ีได้รับรำงวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมประมง                 
๖. ผลงำนท่ีไม่ได้รับรำงวัล  ขอรับคืนได้ในวันและเวลำรำชกำร ภำยในเดือน กรกฏำคม ถึงสิงหำคม ๒๕๖๑  
 
เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนนรวม100 คะแนนแบ่งเป็น 
ควำมสอดคล้องของภำพกับหัวข้อ    ๓0 คะแนน 
ควำมสวยงำม     ๔0 คะแนน 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์               ๓0 คะแนน 
คณะกรรมการคือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ ๓ ท่าน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
รศ.ดร.สำธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง  อำจำรย์ประจ ำคณะศิลปกรรมศำสตร์  และประธำนมูลนิธิอำรีย์สุธิพันธ์ 
ผศ.ดร.จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้ำ อำจำรย์ประจ ำคณะศิลปกรรมศำสตร์ สำขำศิลปศึกษำ   
ดร.พิศรวัส ภู่ทอง หัวหน้ำสำขำวิชำทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์ 
รางวัลและการรับรางวัล 
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๑. รำงวัลชนะเลิศ รับถ้วยรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี  
พร้อมเงินสด ๕,๐๐๐ บำท  ๓ รำงวัล 
๒. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับโล่ห์ประกำศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด ๓,๐๐๐ บำท ๓ รำงวัล 
๓. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับโล่ห์ประกำศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด ๒,๐๐๐ บำท ๓ รำงวัล 
๔. รำงวัลชมเชย รับใบประกำศนียบัตร พร้อมเงินสด ๗๐๐ บำท ๑๕ รำงวัล 
เปิดรับผลงานต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤษภำคม ถึง 19 มิถุนำยน ๒๕๖๑ ตัดสิน วันท่ี 28  มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่                                                                                               
โทร ๐๒5๗๙ ๘๙๗๕  
Download กติกา,ใบสมัคร, ประกาศผลการตัดสิน ได้ที่ www.fisheries.go.th 
 
 
 
 

 
ใบรับสมัครประกวดวาดภาพกรมประมง   

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
ในหัวข้อ “พนัธุป์ลาในวรรณคดีไทย” 

กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนพินธใ์นเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) 
เปิดรับผลงำน  ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภำคม ถึง 19 มิถุนำยน ๒๕๖๑ ตัดสิน วันท่ี 28  มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

 
ช่ือผู้สมัคร..................................................................................นำมสกุล......................................................อำยุ...................... 

ระดับกำรศึกษำ.................................................... สถำบันกำรศึกษำ.................................................................... 

ท่ีอยู่....................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์/โทรสำร  (ท่ีสำมำรถติดต่อได้สะดวก)..................................................................................................... 

อำจำรย์ผู้ควบคุม............................................................................โทรศัพท์/มือถือ.............................................. 

ข้ำพเจ้ำ นำย  นำง  นำงสำว....................................................................(อำจำรย์ใหญ่หรือผู้อ ำนวยกำรสถำบัน) 

โทรศัพท์/มือถือ.....................................................................................................................................................
ขอรับรองว่ำผลงำนท่ีส่งประกวดเป็นผลงำนของผู้สมัครและก ำลังศึกษำอยู่ในสถำบันกำรศึกษำนี้จริง 

 

          

http://www.fisheries.go.th/
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        ต ำแหน่ง.............................................................. 

 

 

 

 


