
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ 

งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2562 

…………………………….. 

       ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎรธ์านี เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี    

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ส านักงานสุราษฎร์ธานี และส านักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา       

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน 

ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2562 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น  าตาปี และ

สะพานนรศิ เพื่ออนุรักษ์สบืสานไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

       เพื่อให้การจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานประจ าปี 2562 

ด าเนนิการไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จงึประกาศหลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบก

และขบวนแห ่ดังรายละเอียดต่อไปนี  

1. ประกวดเรือพนมพระทางบก 2 ประเภท คอื 

1.1 เรือพนมพระทางบก ขนาดใหญ่ 

     ๑) ความยาวเรือ ๑๓ เมตร ขึ นไป (วัดแนวตรงจากส่วนหัวเรอืถึงส่วนท้ายเรือ) 

     ๑.๒ เรือพนมพระทางบก ขนาดเล็ก 

  ๑) ความยาวเรือ ๑๓ เมตร ลงมา (วัดแนวตรงจากส่วนหัวเรอืถึงส่วนท้ายเรือ) 

 2. การประกวดขบวนแหเ่รือพนมพระทางบก ๒ ประเภท คือ 

   2.1 ขบวนแห ่ขนาดใหญ่ ผู้ชักลากและผูร้่วมขบวนมจี านวน ๑๕๑ – ๓๐๐ คน 

  2.2 ขบวนแห ่ขนาดเล็ก ผู้ชักลากและผูร้่วมขบวนมจี านวน ๕๐ – ๑๕๐ คน 

        หากมีผู้ร่วมขบวนเกินหรอืขาดจากเกณฑ์ท่ีก าหนด คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน 

 หลักเกณฑ์การประกวด 

1. เรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ ต้องสมัครลงทะเบียนการประกวดระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 

9 กันยายน 2562 ณ ที่วา่การอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การ

ประกวดและใบสมัครได้ที่ http://www.suratpao.go.th  

2. เป็นวัดหรือส านักสงฆ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส

หรอืหัวหน้าที่พักสงฆ์เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ และอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่าน้ัน  

3. เรือพนมพระทางบกต้องมีคนชักลากไม่น้อยกว่า 50 คน หากไม่มีคนชักลากคณะกรรมการ

จะไม่ให้เข้าร่วมขบวน 

4. เรือพนมพระทางบกที่ส่งเข้าประกวดตาม ข้อ1 และ ข้อ2 หากในวันประกวดไม่เป็นไปตามที่

ระบุไว้ในใบสมัคร กรรมการจะไม่ท าการตัดสิน และให้ไปต่อท้ายขบวนประกวด 
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5. เรือพนมพระทางบก ต้องน าเสนอประวัติของวัด โดยเขียนค าบรรยายและติดตั งป้ายไวนิล 

(ขนาดตามความเหมาะสมของแต่ละวัด) แสดงให้เห็นชัด และกรอกในใบสมัคร เพื่อให้พิธีกรประกาศใหป้ระชาชน

ทราบในการแห่เรอืพนมพระทางบก  

6. สามารถน าวัสดุที่เหลือใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์มาตกแต่ง ประกอบให้ เหมาะสม

สวยงามมคีวามกลมกลืนเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจน 

  7..ตัวแทนแต่ละวัดจับฉลากล าดับขบวนของเรือพนมพระทางบก ณ ศาลาประชาคมอ าเภอ  

กาญจนดิษฐ์ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. และจอดตามล าดับหมายเลขตรงจุดที่คณะกรรมการ

ก าหนดไว้ ส าหรับเรอืพนมพระทางบกที่ไม่รว่มประกวดใหส้่งใบสมัครและร่วมจับฉลากต่อท้ายขบวน 

8. เรือพนมพระทางบก ต้องจอด ณ ถนนดอนนก ให้เรียบร้อย ในวันที่ .13.ตุลาคม 2562                     

(ขึ น15ค่ า เดือน11) ตั งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น. หากไม่ทันจะต้องไปต่อ       

ท้ายขบวน หา้มแซงโดยเด็ดขาด 

  9. เรือพนมพระทางบกทุกล า ทุก 1 ช่ัวโมง ให้ตีกลองโพนพร้อมกัน (เพื่อประกาศให้ทุกคน      

ได้ทราบถึงเทศกาลออกพรรษา) 

  10. คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนจากเกณฑ์การให้คะแนนในรายละเอียดตามมติ          

ของกรรมการ 

  11. คณะกรรมการจะน าคะแนนของกรรมการทุกท่านมารวมกัน เพื่อหาค่าคะแนนของผู้ชนะเลิศ

ตามล าดับ 

  12. คณะกรรมการจะด าเนนิการติดรางวัลให้กับเรือพนมพระทางบก ในเวลาประมาณ 20.00 น. 

ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 (แรม 1 ค่ า เดือน 11) 

  13. การตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ิ นสุด 

  14. คณะกรรมการจะมีหนังสือถึงเรือพนมพระทางบก, ขบวนแห่ ที่ได้รับรางวัล เพื่อรับโล่และ

เงินรางวัล 

  15. เรือพนมพระทางบกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพระราชทานในปีที่ผ่านมา (1ปี) จะได้รับการเชิดชู

เกียรตเิป็นเรือพนมพระน าขบวนโดยไม่ต้องเข้าร่วมประกวด 

   

 เกณฑ์การให้คะแนนเรอืพนมพระทางบก (100 คะแนน) แยกเป็น 

  1. ความสงา่งามของรูปทรงและโครงสรา้ง 10  คะแนน 

  2. ความละเอียดวิจิตรสวยงาม   30 คะแนน 

  3. มีป้ายตามเกณฑ์    10 คะแนน 

  4. องค์ประกอบถูกต้องตามประเพณี  20 คะแนน 

  5. การตกแต่ง ฉัตร ธง เหมาะสม  10 คะแนน 

  6. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ  10 คะแนน 

  7. ความคิดสรา้งสรรค์    10 คะแนน 
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 รายละเอียดของเกณฑ์การตัดสิน 

1. ความสง่างามของรูปทรงและโครงสร้าง (10 คะแนน) 

ความสง่างามของรูปทรงและโครงสร้าง หมายถึง มีความสง่าดูแล้วสวยสะดุดตามีความสมดุล

ระหว่างตัวเรอืกับบุษบก (พนมพระ) และมีการพัฒนารูปแบบที่แปลกใหม่ รวมทั งถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทย 

  2. ความละเอียดวิจติรสวยงาม (30 คะแนน) 

      ความละเอียดวิจิตรสวยงาม หมายถึง การประดับตกแต่งลวดลายด้วยความละเอียดลออ 

เรียบร้อยงดงาม 

    ๒.๑ การใชศ้ิลปะสลับซับซ้อนและงานประยุกต์ศิลป์ 10 คะแนน 

     2.๒ การใชศ้ิลปะไทยและภูมปิัญญาท้องถิ่นดั งเดิม 10 คะแนน 

    2.๓ การใชค้วามประณีตและมีมิติทางศิลปกรรม 10 คะแนน 

  3. มีป้ายตามเกณฑ์ (10 คะแนน) 

      มีป้ายตามเกณฑ ์หมายถึง ให้มปี้ายชื่อวัด ป้ายประวัติวัด ป้ายส่วนราชการ สถานศกึษา หรอื

ป้ายค าขวัญ หรอืมีป้ายบอกวาระโอกาสต่างๆ ไม่นอ้ยกว่า 5 ป้าย อย่างสวยงามและเหมาะสม 

4. องค์ประกอบถูกต้องตามประเพณี (20 คะแนน) 

4.1 ต้องมีฐานเรือพนมพระทางบก (5 คะแนน) 

4.2 ต้องมบีุษบกถูกต้องตามศิลปะไทยหรือศิลปะท้องถิ่น (ภูมปิัญญาชาวบ้าน) (5 คะแนน)                     

4.3 ต้องมีในข้อ 4.1 และ 4.2 ตกแตง่ลวดลายศิลปะไทย (5 คะแนน) 

4.4 ต้องมีพระพุทธรูปปางประทับยืน ประดิษฐานในบุษบก (5 คะแนน)            

5. การตกแต่ง ฉัตร ธง ให้เหมาะสม (10 คะแนน) 

     การตกแตง่ฉัตร ธง ใหเ้หมาะสม หมายถึง มีฉัตร ธง และอุปกรณ์ส าหรับการรับเงินบริจาคที่

น ามาตกแต่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

6. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ (10 คะแนน) 

     ความสะอาด ความเป็นระเบียบ หมายถึง การจัดวางสิ่งของ และการท าหน้าที่ของเจา้หนา้ที่

วัด ต้องมีความเหมาะสม มีความสะอาด สวยงาม มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย 

7. ความคดิสร้างสรรค์ (10 คะแนน) 

     ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง มแีนวคิดสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี  

     1) รู้จักใช้ศลิปะในการน าภูมปิัญญาชาวบ้านมาใช้อย่างเหมาะสม (5 คะแนน) 

     2) สามารถน าวัสดุเหลือใช้ วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะหม์าตกแต่งประกอบให้

เหมาะสม สวยงาม มคีวามกลมกลืน เป็นธรรมชาติ อย่างชัดเจน (5 คะแนน) 
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 เกณฑ์การให้คะแนนขบวนแห่ 

1. การจัดขบวนแห่      20 คะแนน 

2. ความสวยงามและการสื่อความหมายของขบวนแห่  20 คะแนน 

3. การจัดขบวนแหส่่วนนางร า      20 คะแนน 

4. การจัดขบวนแหส่่วนนางลาก    20 คะแนน 

5. ความสัมพันธ์และภาพรวมของขบวนแห่    20 คะแนน 

  รายละเอียดของขบวนแห่ 

1. การจัดขบวนแห่ (20 คะแนน) หมายถึง การจัดรูปขบวนตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบของ

ริ วขบวนต้องมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี  

   1.1 ป้ายชื่อวัด      5  คะแนน 

   1.2 ป้ายส่วนราชการหรอืชุมชนหรอืสถานศกึษา  5 คะแนน 

   1.3 ป้ายธรรมะ/ค าขวัญ/คติธรรม   5 คะแนน 

   1.4 กลองยาวหรอืดนตรีประกอบขบวน   5 คะแนน 

2. ความสวยงามและการสื่อความหมายของขบวนแห่ (๒๐ คะแนน) 

๒.๑ ความสวยงามและความพร้อมเพรียง  ๕ คะแนน 

๒.๒ ความเป็นระเบียบและมีจังหวะ   ๕  คะแนน 

๒.๓ การอนุรักษ์ประเพณีและความเป็นไทย  ๕ คะแนน 

๒.๔ การสื่อความหมายภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น  ๕ คะแนน 

3. การจัดขบวนแห่ส่วนนางร า (๒๐ คะแนน) 

๓.๑ การแต่งกายตามรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ๕ คะแนน 

๓.๒ รูปแบบและแนวคิดการน าเสนอ   ๕ คะแนน 

๓.๓ ความสวยงามและความพร้อมเพรียงของท่าร า ๑๐ คะแนน 

4. การจัดขบวนแห่ส่วนนางลาก (๒๐ คะแนน) 

๔.๑ การแต่งกายตามรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ๑๐ คะแนน 

๔.๒ ความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบ  ๑๐ คะแนน 

5. ความสัมพันธ์และภาพรวมของขบวนแห่ (๒๐ คะแนน) 

๕.๑ จ านวนผูเ้ข้าร่วมขบวนแหต่ามเกณฑ์  ๕ คะแนน 

๕.๒ การมอีารมณ์ร่วมของผูเ้ข้าร่วมขบวนแห่  ๕ คะแนน 

๕.๓ ความคิดสร้างสรรค์หรอืการประยุกต์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ๕ คะแนน 

๕.๔ การมสี่วนรว่มของชุมชนหรอืสถานศกึษา  ๕ คะแนน 
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เงนิรางวัล 

ประเภทเรอืพนมพระทางบก (ขนาดใหญ่) 

ชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน  พร้อมเงนิรางวัล   50,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงนิรางวัล   35,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล   30,000 บาท 

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 25,000 บาท จ านวน 5 รางวัล        125,000 บาท 

ประเภทเรอืพนมพระทางบก (ขนาดเล็ก) 

ชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงนิรางวัล   40,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงนิรางวัล   30,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล   25,000 บาท 

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 20,000 บาท จ านวน 5 รางวัล        100,000 บาท 

ประเภทขบวนแห่เรอืพนมพระทางบก (ขนาดใหญ่) 

ชนะเลิศโล่รางวัล พร้อมเงนิรางวัล    35,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงนิรางวัล   30,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล   25,000 บาท 

รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 15,000 บาท จ านวน 5 รางวัล  75,000 บาท 

ประเภทขบวนแห่เรอืพนมพระทางบก (ขนาดเล็ก) 

ชนะเลิศโล่รางวัล พร้อมเงนิรางวัล    30,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงนิรางวัล   25,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล   20,000 บาท 

  รางวัลชมเชย เงนิรางวัล 10,000 บาท จ านวน 5 รางวัล  50,000 บาท 

 

  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2562 

 

 

 

 

 


