เกณฑ์การประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ระหว่างวันที่ 16– 21 เมษายน ๒๕๖2
ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
เป็นเยาวชนที่กาลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
๑. การสมัครเข้าประกวด
ขอรับใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ บัดนี้-10 เมษายน ๒๕๖2
(ช่องทางการส่งใบสมัคร ๑. ที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒. จัดส่งทางไปรษณีย์ที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐
๓. โทรศัพท์ 077-913354 โทรสาร ๐๗๗-๙๑๓๓๕๕)
๒. ขั้นตอนการประกวดหนังตะลุง มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 16-19 เมษายน ๒๕๖2
วันที่ 20 เมษายน 2562
วันที่ 21 เมษายน 2562

คณะหนังตะลุงที่ผ่านการคัดเลือกผ่านคุณสมบัติแสดงหนังตะลุง
ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ๒ ทีม ทาการแสดง
ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
-พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและรางวัลอื่นๆ ตามลาดับ
-การแสดงเผยแพร่หนังตะลุง โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๔. เกณฑ์การตัดสิน
5.1 การประกวดหนังตะลุงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ
5.1.1 เกณฑ์การตัดสิน รอบคัดเลือก เกณฑ์การพิจารณารอบคัดเลือกและตัดสินในการแสดงสด
- บทเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
องค์ประธานโครงการ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒๐ คะแนน
- เนื้อหาสาระและคุณค่าของเรื่องที่แสดง
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒๐ คะแนน
- การรักษาขนบธรรมเนียมการแสดงหนังตะลุง
๑๐ คะแนน
- ดนตรี(ความกลมกลืน ความเป็นเอกลักษณ์ ความพร้อมเพรียง
ใช้เครื่อง ๕ ของหนังตะลุงเป็นหลัก อาจเสริมดนตรีอื่นตามความเหมาะสม) ๑๐ คะแนน
- ศิลปะการเชิดหนัง
๑๐ คะแนน
- ศิลปะการขับกลอน เสียงร้องกลอน
๑๐ คะแนน
- มุขตลก เร้าใจ
๑๐ คะแนน
- เสียงบรรยาย และศิลปะการเจรจา เสียงเจรจา
๑๐ คะแนน
รวม

๑๐๐ คะแนน

5.1.2 เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ เกณฑ์การพิจารณารอบชิงชนะเลิศและตัดสินในการแสดงสด
- เนื้อหาสาระและคุณค่าของเรื่องที่แสดง
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
20 คะแนน
- การรักษาขนบธรรมเนียมการแสดงหนังตะลุง
๑5 คะแนน
- ดนตรี(ความกลมกลืน ความเป็นเอกลักษณ์ ความพร้อมเพรียง
ใช้เครื่อง ๕ ของหนังตะลุงเป็นหลัก อาจเสริมดนตรีอื่นตามความเหมาะสม) ๑๐ คะแนน
- ศิลปะการเชิดหนัง
๑5 คะแนน
- ศิลปะการขับกลอน เสียงร้องกลอน
๑5 คะแนน
- มุขตลก เร้าใจ
๑๐ คะแนน
- เสียงบรรยาย และศิลปะการเจรจา เสียงเจรจา
๑5 คะแนน
รวม

๑๐๐ คะแนน

5.2 การประกวดบทเกี้ยวจอ หนังตะลุงเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กติกาการประกวดบทเกี้ยวจอ หนังตะลุงเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. ส่งไฟล์ เอกสารบทเกี้ยวจอ ในวันแข่งขัน เวลา 17.00-18.00 น.
2. กาหนดความยาวไม่ต่ากว่า 8 บท (1 บท = 4 วรรค )
3. เนื้อหาเพื่อให้เห็นความสาคัญของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามพระดาริของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และเชิญชวนให้ร่วมกันทาสิ่งที่ตนเองภูมิใจ
ห่างไกลจากยาเสพติด ตามคาขวัญที่ว่า "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"
5.2.1 เกณฑ์การ ประกวดบทเกี้ยวจอ หนังตะลุงเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เนื้อหาตรงประเด็น
20 คะแนน
- ความไพเราะ การใช้ถ้วยคา สานวน
20 คะแนน
- จานวน บท คาสัมผัส ฉันทลักษณ์
20 คะแนน
- ความไพเราะในการขับร้อง จุดเด่น
20 คะแนน
- การออกเสียง ความชัดเจน อักขระถูกต้อง
20 คะแนน
รวม

๑๐๐ คะแนน

๕. รางวัล
5.1 รางวัลประเภท หนังตะลุงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ รางวัลมี ๔ อันดับ ดังนี้
๕.๑.1 รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน
3,๐๐๐ บาท
๕.1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน
2,๐๐๐ บาท
๕.1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน
1,๐๐๐ บาท
๕.1.4 รางวัลชมเชย รับถ้วยรางวัล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก จานวน
5๐๐ บาท

5.2 รางวัลประเภท บทเกี้ยวจอหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รางวัล 4 อันดับ ดังนี้
5.2.1 รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล จากชมรมทูบีมันเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พร้อมเงินรางวัล
จานวน
3,000 บาท
5.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับโล่รางวัล จากชมรมทูบีมันเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี พร้อมเงินรางวัล
จานวน
2,000 บาท
5.2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่รางวัล จากชมรมทูบีมันเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี พร้อมเงินรางวัล
จานวน
1,000 บาท
5.2.4 รางวัลชมเชย รับโล่รางวัล จากชมรมทูบีมันเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พร้อมเงินรางวัล
จานวน
500 บาท
**สนับสนุน: เจ้าภาพสนับสนุนค่าเดินทางให้ทีมประกวด ทีมละ 2,500 บาท
๖.ข้อจากัดและเงื่อนไข
๖.๑ ระยะในการแสดง
๖.๑.๑ รอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดเริ่มทาการแสดงสดตั้งแต่เวลา 20.3๐ น. - 24.00 น. กาหนดการแสดง
วันละ 1 คณะ คณะละ 3 ชั่วโมง ๓๐ นาที ไม่มีการพักการแสดง
๖.๑.2 รอบชิงชนะเลิศผู้เข้าประกวดจับฉลากก่อนการทาการแสดง (ทาการแสดงทีมละ 2 ชั่วโมง)
ทีมที่ 1 เริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 19.3๐ น.- 21.30 น.
ทีมที่ 2 เริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 22.00น. - 24.00 น.
หมายเหตุ: 1. หากวันประกวดคณะเข้าประกวดไม่มาตามกาหนดเลยเวลา ๑๕ นาที ถือว่าสละสิทธิ์
2.หากมีผู้สมัครมากกว่า 4 คณะ ให้ผู้สมัครบันทึก cd ส่งผลงานการแสดงหนังตะลุง 15 นาที
เพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
๖.๒ ผู้จัดโครงการจะจัดเตรียมรายการต่อไปนี้ไว้ให้
๖.๒.๑ โรงหนังตะลุง
๖.๒.๒ เครื่องเสียง
๖.๒.๓ เครื่องดนตรีเครื่อง ๕
(นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมดาเนินการเอง)
๗. การรับรางวัล
จะมอบรางวัลให้กับคณะหนังตะลุงที่ชนะการประกวดหลังเสร็จสิ้นการประกวด
ซึ่งจะประกาศกาหนดให้ทราบอีกครั้ง
หมายเหตุ: กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
“ประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี”
ระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน ๒๕๖2
ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
-----------------------------------------------------๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อสถาบัน.........................................................................................................................................
ชื่อคณะหนังตะลุง.............................................................................................................................
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๖.๕ ......................................................................................................................... .......................
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๖.๗.......................................................................................................................... .......................
6.8…………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.9……………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร
(.........................................................)
ลงชื่อ......................................................
(.........................................................)
ผู้รับรอง

