๑

โครงการแข่งขันกลองยาวพื้นเมือง
งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕”
วันพุธที่ ๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
*********************
ด้วยวัดไชยมงคล ร่วมกับ เครือข่ ายชาวอุบ ลตุ้ม ลู กตุ้ ม หลานฮักบ้ านแปงเมื อง สํ านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และกลุ่ มมวลชนต่ างๆ ดํ าเนิ นการจั ดโครงการสื บสานวั ฒนธรรมประเพณี : “งานทอฝ้ ายเป็ น สายบุ ญ จุ ล กฐิ น
ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕” ขึ้น เพื่อหาทุนสนับสนุนการประชุมการคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ธรรมยุ ต ) ก่ อ สร้ า งศู น ย์ พุ ท ธธรรมหลวงปู่ มั่ น ภู ริ ฑั ต โต (อุ ท ยานบึ งบั ว อุ บ ลราชธานี ) สมทบทุ น กองบุ ญ
หยาดพิรุณ อุ่นเกล้าเพื่ อเด็กผู้ด้อยโอกาส อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒ นธรรมประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป
ให้ ยิ่ ง ใหญ่ และสร้ า งจุ ด สนใจเชิ ญ ชวนให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปมาเที่ ย วชมงานมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ห ลั ก เกณฑ์
และรายละเอียดการสมัครดังต่อไปนี้
๑.หลักเกณฑ์ทั่วไป
๑.๑ คณะกลองยาวที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
๑.๒ รู ป แบบการแสดง ให้ ค ณะกลองยาวแต่ ล ะคณะกํ า หนด ชื่ อ การแสดง รู ป แบบ
และเนื้อหาสาระในการแสดงเป็นเอกสารส่งให้คณะกรรมการตัดสินพร้อมการรายงานตัว จํานวน ๕ ชุด
๑.๓ จํานวนผู้เข้าร่วมแสดงไม่ต่ํากว่า ๓๑ คน ดังนี้
๑.๓.๑ ผู้เล่นดนตรี (ตีกลอง)
ไม่ต่ํากว่า ๑๑ คน
๑.๓.๒ ผู้ฟ้อนรําประกอบ
ไม่ต่ํากว่า ๑๐ คู่ (๒๐ คน)
๑.๔ การแต่งกายแบบพื้นเมืองอีสาน
๑.๕ เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบเน้นเครื่องดนตรีพื้นเมือง แต่สามารถใช้เครื่องดนตรีสากล
มาแสดงประกอบได้ไม่เกิน ๒ ชิ้น
๑.๖ คณะที่จะประกวดต้องรายงานตัวก่อนการแสดงอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
๒. เกณฑ์การให้คะแนน
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
ลําดับ
๔.
๕.
๖.

รายละเอียด
จํานวนผู้แสดง (ไม่ต่ํากว่า ๓๑ คน)
การแต่งกายแบบพื้นเมืองอีสาน
รักษาเวลาในการแสดง ๒๐ นาที
รายละเอียด
การให้จังหวะลีลา
ท่วงที ทํานอง
ความคิดสร้างสรรค์ (การแสดงออกถึงวิถีชีวิตหรือเอกลักษณ์
วัฒนธรรมความเป็นชาวอีสานได้ชัดเจน)

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ
๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๒
๗.
๘.

ความพร้อมเพรียง (ต้องมีป้าย, ธงชาติ, พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมราชินีนาถ)
องค์ประกอบรวม (พิธีกร, เสียงประกอบคือ เครื่องขยายเสียง,
ลําโพง, กีต้าร์เบส, ออร์แกนหรืออิเลคโทน, พิณประยุกต์,
แคน, ซอ, และฉาบ เป็นต้น)
รวม

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๓. รางวัลการประกวด
๓.๑ รางวัลชนะเลิศ
จํานวน ๑ รางวัล
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
จํานวน ๑ รางวัล
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
จํานวน ๑ รางวัล
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓.๔ รางวัลชมเชย
จํานวน ๒ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๔. การรับสมัคร
๔.๑ รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานกองทุนหยาดพิรุณอุ่น
เกล้า วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร (๐๔๕) ๒๖๑๘๙๘, โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net
๔.๒ ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รับ
สมัครจํานวนจํากัด รวม ๑๐ ทีมเท่านั้น
๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์
๕.๒ สําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ
๖. การจัดประกวด
๖.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ รอบคัดเลือก วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. (คัดไว้ ๕ คณะ)
๖.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. (แสดงร่วมขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม
งามล้ําศีล ๕)
ทุกคณะที่เข้าประกวดในรอบคัดเลือกจะได้รับค่าพาหนะเดินทาง จํานวน ๔,๐๐๐ บาท
โดยต้ อ งเตรี ย มหลั ก ฐานเอกสารการรั บ เงิ น ของหั ว หน้ า คณะ ดั ง นี้ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน,
สําเนาทะเบียนบ้าน, อย่างละ ๑ ชุด พร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
๗. การรายงานตัว
ผู้ เข้ าแข่ งขั น ทุ ก ที ม รายงานตั ว เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐น. ในวั น พุ ธที่ ๕ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๗ และเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ กองอํานวยการ
จัดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕” วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี หากทีมใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

๓
หมายเหตุ

กรณีที่มีทีมผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละประเภทมากกว่า ๑๐ ทีม กรรมการจะประกาศ
ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันให้ทราบภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โดยยึ ด เงื่อ นไขเวลาที่ ส่ งใบสมั ค รตามลํ า ดั บ ก่ อ นหลั ง และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร
เข้าแข่งขันต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด

๘. การแข่งขัน
๘.๑ ทุ ก ที ม จะต้ อ งมารวมกั น ยั ง บริ เวณทํ า การแสดงเพื่ อ รั บ ฟั ง หลั ก เกณฑ์ ก ารแข่ ง ขั น
จากคณะกรรมการและจับฉลากลําดับการแข่งขันจากคณะกรรมการ
๘.๒ ระหว่างการแนะนําทีม ให้แต่ละทีมแสดงโชว์จุดเด่นของคณะตัวเองได้ คณะละไม่เกิน
๑ นาที
๘.๓ ทุกคณะที่แสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องอยู่พร้อมกันจนกว่าการแข่งขันจะแล้วเสร็จสิ้น
ถ้าหากคณะที่ได้รับรางวัลไม่มีผู้แสดงอยู่ครบทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ และเลื่อนคณะที่ได้รับคะแนน
รองลงมารับรางวัลแทน
๘.๔ ให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
๙. สถานที่จัดประกวด
- เวทีการแสดงกลาง
หมายเหตุ
ที ม ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ทุ ก ประเภท ต้ อ งเข้ า รั บ รางวั ล ที่ เ วที ก ารแสดงประเพณี
งานลอยกระทงของเทศบาลนครอุบลราชธานี (หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)

๔

ใบสมัครแข่งขันกลองยาวพื้นเมือง
งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕”
วันพุธที่ ๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
*********************
เขียนที่ .............................................................................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.........................
เรื่อง สมัครเข้าร่วมประกวดกลองยาวพื้นเมืองแบบประยุกต์
เรียน ประธานฝ่ายจัดการประกวดกลองยาวพื้นเมืองแบบประยุกต์
ด้วยข้าพเจ้า...................................................................อายุ..............ปี บ้านเลขที่................................
หมู่ที่.................บ้าน.............................................................................ตําบล................................................
อําเภอ..........................................................................จังหวัด...............................................................................
มีความประสงค์จะสมัครเข้าประกวดกลองยาวพื้นเมืองแบบประยุกต์ ในนาม (หน่วยงาน/เอกชน)
..............................................................................................................................................................................
โดยใช้ชื่อคณะว่า...................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์......................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ....................................................
ข้ าพเจ้ าและผู้ เกี่ ย วข้ อ งได้ รับ ทราบหลั ก เกณฑ์ ก ารประกวดแล้ วและยิ น ดี ป ฏิ บั ติ ต ามทุ ก ประการ
โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ มาประท้วง และได้ส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมนี้ ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัว ( ผู้สมัคร และ หัวหน้าคณะ)
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้สมัคร และ หัวหน้าคณะ)
๓. รายชื่อนักดนตรีและผู้แสดง
ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัคร
(..........................................................)
บันทึกของกรรมการรับสมัคร
รับใบสมัคร วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ............................เวลา..............................น.
สําเนาบัตรประจําตัว  สําเนาทะเบียนบ้าน  รายชื่อผู้แสดง
ลงชื่อ....................................................ผู้รับสมัคร
(..........................................................)

๕

รายชื่อนักดนตรีและผู้แสดงกลองยาวพื้นเมือง
หัวหน้าคณะ
ผู้ควบคุม
นักดนตรี
ที่

คณะ.....................................................................................
************
ชื่อ - สกุล ..........................................................................................................
ชื่อ - สกุล ..........................................................................................................
ชื่อ – สกุล

กําลังศึกษาชัน้ วัน เดือน ปีเกิด

อายุ

เครื่องดนตรี

๖
นักแสดง / นางรํา
ที่

ชื่อ – สกุล

อาชีพ

วัน เดือน ปีเกิด

อายุ

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าคณะ
(.....................................................)
ตําแหน่ง...................................................................

๗

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โครงการแข่งขันกลองยาวพื้นเมือง
งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕”
วันพุธที่ ๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายการ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
เงินบํารุงทีม รวม ๑๐ ทีม ทีมละ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม ๕ ท่าน ท่านละ
ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ๑ ใบ ใบละ
รวมเป็นเงินทั้งหมด

จํานวนเงิน
๒๐,๐๐๐.๑๕,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๕,๐๐๐.๔,๐๐๐.๗๐๐.๑,๕๐๐.-

รวมเงิน หมายเหตุ
๒๐,๐๐๐.๑๕,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๔๐,๐๐๐.๓,๕๐๐.๑,๕๐๐.๑๐๐,๐๐๐.-

ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ จะมีสิทธิตา่ งๆดังนี้
๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน จํานวน ๒ ป้าย
๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน จํานวน ๒ ป้าย
๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว
๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๕. เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดมหาบุญจุลกฐิน ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. ขึ้นเป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเองเมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภทนั้น ๆ แล้ว

๘

กําหนดการแข่งขันการกลองยาวพืน้ เมือง
งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕”
วันพุธที่ ๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
******************************
วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๗.๐๐ – ๑๗.๔๕ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
๑๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ดําเนินการแข่งขันกลองยาวพื้นเมือง (รอบคัดเลือก) คัดไว้จํานวน ๕ ทีม
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ดําเนินการแข่งขันกลองยาวพื้นเมือง (รอบชิงชนะเลิศ)
เข้าร่วมขบวนแห่งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม
งามล้ําศีล ๕” ประจําปี ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี”
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ประกาศผลการแข่งขันกลองยาวพื้นเมือง
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. รับรางวัลการแข่งขันกลองยาวพื้นเมือง (เวทีการแสดงหน้าศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง) คณะที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ ให้นําคณะมาแสดงโชว์
ในพิธีมอบรางวัลด้วย (หากคณะที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศไม่มีความพร้อม
ในการแสดงคณะกรรมการจะเลื่ อ นคณะที่ มี ค ะแนนระดั บ รองขึ้น มารับ
รางวัลแทน
หมายเหตุ
๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง หลังการประกาศผลแล้ว
๒. ผู้จะมอบรางวัลหากการแข่งขันนั้นๆ มีผู้อปุ ถัมภ์ให้ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ

