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                                      ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การประกวดจาด โครงการสืบสานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสบิ  

ครัง้ที่  13  ประจ าปี  ๒๕๕8  ปีงบประมาณ 2559 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  ได้ก าหนดจัดงานโครงการสืบสานประเพณีแห่จาด
สารทเดือนสิบ ประจ าปี  ๒๕๕8   ขึ้นในวันจันทร์ท่ี  12  ตุลาคม   ๒๕๕8  (แรม  ๑๕ ค่ า  เดือนสิบ)  ณ   
วัดเจริญทรวงค์  (วัดเสม็ดจวนเหนือ)  หมู่ ท่ี  ๒  ต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่   โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีแห่จาด อนุรักษ์ช่างฝีมือ และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจิตส านึกให้
เยาวชนเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และให้มีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนสร้างความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการท่อง เท่ียวต าบลดินอุดม และ
องค์การบริหารส่วนต าบล     ดินอุดม ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ 
 

          1. การประกวดจาดประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรม (ดั้งเดิม) 
      -  หมู่บ้านและกลุ่มองค์กรชุมชน อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 
 
 

                
1. รูปทรงของจาด  มีเรือนพอง เรือนลา  ขนาดฐานไม่ต่ ากว่า 1*1 เมตร 
2. การประดับตกแต่งด้วยกนกลายไทย ฉลุด้วยกระดาษประดับโดยใช้ฝีมือ 

                       3. ไม่ใช้โฟมเป็นวัสดุในการจัดท าจาด  
        4. การแห่จาดต้องแห่เป็นขวน  (ห้ามใช้รถยนต์ ) 
 
 

 

       1. รูปแบบของจาด คะแนนเต็ม ( ๖๐ คะแนน ) 
   1.  มีความสวยงามในการประดับตกแต่ง ลายฉลุไทยและการประยุกต์           
                                     ส่ือความหมายประเพณีแห่จาด (15 คะแนน) 

2. ขนาดและรูปทรงของจาด (15 คะแนน) 
3. การตกแต่งด้วยเรือนพอง  เรือนลา และขนมเดือนสิบชนิดต่างๆไม่น้อย

กว่า 5 ชนิด (15 คะแนน) 
4. วัสดุท่ีน ามาตกแต่งต้องส่ือความหมายประเพณีเดือนสิบ   (15 

คะแนน) 
                                                               //ขบวนแห่จาด… 
 

 

 

คณุลกัษณะของจาดที่สง่เข้าประกวด 

เกณฑ์การตดัสนิ  ๑๐๐ คะแนน 
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          ๒. ขบวนแห่จาด คะแนนเต็ม   ๔๐  คะแนน 
1.   ขบวนแห่ต้องมีผู้ร่วมขบวนไม่ต่ ากว่า ๓๐  คน  (10 คะแนน) 
2.   ผู้ถือป้ายหมู่บ้านแต่งกายด้วยชุดไทยประยุกต์ (ป้ายหมู่บ้าน อบต.

จัดเตรียมให้) (5 คะแนน) 
   3.   การแต่งกายสืบสานกับประเพณีแห่จาด (5 คะแนน) 
   4.   การผสมผสานด้วยสามช่วงวัย (วัยเด็ก/วัยหนุ่มสาว/วัยผู้สูงอายุ)            

(10 คะแนน) 
5. ตัวเปรตจ านวน 1 ตัว   (10 คะแนน) 

 
 

 
-     รางวัลท่ี  ๑  เงินรางวัลจ านวน        8,๐๐๐   บาท        
-     รางวัลท่ี  ๒  เงินรางวัลจ านวน        7,๐๐๐   บาท        
-     รางวัลท่ี  ๓  เงินรางวัลจ านวน        6,๐๐๐   บาท        
-     รางวัลชมเชยจ านวน  5   รางวัล  รางวัลละ   5,๐๐๐   บาท  

         รวมเงินรางวัล  46,๐๐๐ บาท 
3. ขบวนแห่จาด 

        ขบวนต้องมาถึง บริเวณส่ีแยกขอนพอก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. ในวันจันทร์ท่ี 12 
ตุลาคม 2558  โดยการตั้งขบวนจะเรียงล าดับตามเวลาการมาลงทะเบียน  เพื่อต้ังขบวนและแห่ไปยังวัดเจริญ
ทรวงค์ หลังจากท่ีขบวนเคล่ือนเข้าสู่วัดเจริญทรวงค์แล้ว  ให้แสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการ ขบวนละ ๕ นาที 
เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินและพิจารณาให้คะแนน และตัวเปรตทุกตัวจะต้องมาต้ังแถวเพื่อร่วมพิธีเปิดด้วย 

4.ต้องยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ   
            5 วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
                   สมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ี ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ต้ังแต่
วันท่ี  2๑ - 25  กันยายน  ๒๕๕8  (แนบส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ส่งเข้าประกวดด้วย) ( ถ้าเลยก าหนดเวลา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม จะไม่รับพิจารณาใบสมัคร) 
 

 2. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธิตการท าขนมที่ใช้ในประเพณี
เดือนสิบจากทุกหมู่บ้านภายในต าบลดินอุดม จ านวน 7 ฐานกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  ฐานกิจกรรมที่ 1 ฐานกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ การท าขนมบ้า-ขนมเบซัม (ดีซ า)-ขนมไข่
ปลา  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหมู่ท่ี 1 บ้านหนองจูด  

          ฐานกิจกรรมที่  2 ฐานกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ การเคาะลาจังหวัดกระบี่  โดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากหมู่ท่ี 2 บ้านเสม็ดจวน  
  ฐานกิจกรรมที่ 3  ฐานกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ การท าขนมลาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหมู่ท่ี 3 บ้านป่าใหม ่ 

//ฐานกิจกรรม.... 
 

           เงินรางวัลการประกวด 
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 ฐานกิจกรรมที่ 4  ฐานกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ การท าขนมเทียน  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากหมู่ท่ี 4 บ้านเขาดิน 

 ฐานกิจกรรมที่ 5  ฐานกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ การท าขนมจู้จุน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากหมู่ท่ี 5 บ้านขอนพอ  

 ฐานกิจกรรมที่ 6  ฐานกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ การท าขนมพอง  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากหมู่ท่ี 6 บ้านน้ าด า  

 ฐานกิจกรรมที่ 7  ฐานกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ การท าทอดมันกุ้ง  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากหมู่ท่ี 7 บ้านใสสด  

 หมายเหตุ  ในแต่ละฐานกิจกรรมการเรียนรู้จะมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองจูด จ านวน 
1 คน จะเป็นวิทยากรให้ค าแนะน า และน าเสนอองค์ความรู้ต่อประธานในพิธี 

 

 3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณีเดือนสิบและการจัด     
“หมรับ” จากโรงเรียนในเขตบริการ 
  การจัดนิทรรศการให้ความรู้ โดยโรงเรียนในเขตบริการท่ีจัด “หมรับ” มาร่วมขบวนแห่จาด
โรงเรียนละ 1 “หมรับ” และขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่โรงเรียนละ 30 คน หลังจากร่วม
ขบวนแห่ “หมรับ” แล้วจะน า “หมรับ” ท่ีเข้าร่วมขบวนแห่จาดมาวางในซุ้มนิทรรศการท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบล    ดินอุดม ได้จัดเตรียมไว้แล้วและให้โรงเรียนได้เตรียมนักเรียนคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการ  “หมรับ” 
และประวัติความเป็นมาของประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบภาคใต้ 

 

    จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขอเชิญร่วมส่งจาดเข้าประกวดและร่วมกันสืบสานประเพณีแห่
จาดสารทเดือนสิบขององค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดมต่อไป 

    

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  28   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
                   (นายวุฒิชัย  เป็ดทอง) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 
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                           ใบสมัครการประกวดจาด 
                      โครงการประเพณีประกวดจาดสารทเดือนสิบ 
                                                  คร้ังที่ 13/๒๕๕8 
            วันจันทรท่ี์  12  ตุลาคม  ๒๕๕8 
            องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ 
******************************************************************* 

๑. ช่ือผู้ส่งเข้าประกวด  หมู่ท่ี........บ้าน.................................................................................................... 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน ประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดจาดขององค์การบริหารส่วนต าบล    
    ดินอุดมแล้ว และยอมรับข้อก าหนดตามประกาศของ องค์การบริหารส่วนต าบลดิน อุดม ลงวันท่ี     
    25  สิงหาคม  ๒๕๕8 
3. ข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ท้ังส้ิน 
4. วันท่ียื่นใบสมัคร วันท่ี......กันยายน  ๒๕๕8   ณ  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดินอุดม 

 
    ลงช่ือ............................................ผู้สมัคร 
    (................................................................) 
 
 
    ลงช่ือ.............................................ผู้รับสมัคร 
    (................................................................) 
 

 
 


