
ระเบยีบกตกิาการแขง่ขนัเรอืยาว 
งานประเพณแีขง่ขนัเรอืยาว ชงิถว้ยพระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้  กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีประจ าปี 2562 
ระหว่างวนัที ่ 17 – 19  ตุลาคม  2562 

******************************************************************* 
การแข่งเรือยาว  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. เรอืยาว  30  ฝีพาย 
2. เรอืยาว  20  ฝีพาย 
3. เรอืยาวประเพณี 
4. เรอืมาด (เป็นเรอืมาด ก.  12 ฝีพาย) 
 

ก าหนดวนัรบัสมคัร 
  เปิดรบัสมคัรการแข่งขนัเรอืยาว ตัง้แต่บดันี้  ถงึวนัที ่กนัยายน – 15  ตุลาคม  2562 
ณ   กองการศกึษา เทศบาลเมอืงพระประแดง โทรศพัท ์02 – 463 – 4841 
 

ก าหนดวนัจบัฉลากแบ่งสายน ้า/ วนัแข่งขนัเรือทุกประเภท/ พิธีรบัถ้วยรางวลั ดงัน้ี 
1.  วนัท่ี  17  ตุลาคม  2562  ( เรือมาด และเรือยาวประเพณี ) 

จบัฉลากแบ่งสาย   เวลา 10.00  น.  ณ  กองอ านวยการบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลฯ 
ก าหนดการแข่งขนั 

เวลา  14.00  น.  * เรอืทีเ่ขา้แขง่ขนัประจ าทีทุ่่นปล่อยเรอื 
เวลา  15.15  น.  * เรอืทีเ่ขา้แขง่ขนัเคลื่อนขบวนพาเหรดเรอื 
เวลา  15.30  น.  * เริม่การแขง่ขนัเรอืมาด และเรอืยาวประเพณี 

      * พิธีรบัถ้วยรางวลั การแข่งขนัเรือมาด 
  (หมายเหต ุเรือมาด ให้น าเรือมาให้คณะกรรมการตรวจคณุสมบติั ในวนัจบัฉลากแบ่ง
สายน ้า) 

 

2. วนัท่ี  18  ตลุาคม  2562  (เรือยาว  20  ฝีพาย ) 
จบัฉลากแบ่งสาย   เวลา 10.00 น.  ณ  กองอ านวยการบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลฯ 
ก าหนดการแข่งขนั 

เวลา  12.00  น.  * เรอืทีเ่ขา้แขง่ขนัประจ าทีทุ่่นปล่อยเรอื 
เวลา  13.00  น.  * เริม่การแขง่ขนัเรอืยาว  20  ฝีพาย 

   

3. วนัท่ี  19  ตลุาคม  2562  ( เรือยาว  30  ฝีพาย ) 
      จบัฉลากแบ่งสาย   เวลา  10.00  น.    ณ  กองอ านวยการบรเิวณท่าเทยีบเรอืเทศบาลฯ 

ก าหนดการแข่งขนั 
   เวลา  12.00  น.  * เรอืทีเ่ขา้แขง่ขนัประจ าทีทุ่่นปล่อยเรอื 
   เวลา  13.00  น.  * เริม่การแขง่ขนัเรอืยาว  30  ฝีพาย 
      * พิธีรบัถ้วยรางวลั การแข่งขนัเรือยาวประเพณี 
         เรือยาว  20  ฝีพาย และ เรือยาว  30  ฝีพาย 
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กติกาการแข่งขนัเรือยาว 
1. การแขง่ขนัรอบที ่1 

1)  ประเภทเรือยาวประเพณี   เรือ 20 ฝีพาย   และ เรือ 30 ฝีพาย 
(1)  จบัฉลากหาคู่แขง่ขนัไดแ้ลว้  จะตอ้งแขง่ขนั 2 เทีย่ว โดยเปลีย่นสายน ้า 
(2)  เรอืล าใดชนะ 2 เทีย่ว จะไดเ้ขา้ไปแขง่ในรอบที ่2 
(3)  เรอืล าใดชนะ 1 เทีย่ว  แพ ้1 เทีย่ว  จะตอ้งจบัฉลากแบ่งสายน ้าแขง่ขนัในเทีย่วนัน้ เพื่อหาผูช้นะ 
      เขา้ไปแขง่ขนัในเทีย่วที ่2 ถา้ผลการตดัสนิในเทีย่วที ่3 เสมอ  ใหท้ าการจบัฉลากเขา้รอบต่อไป 
(4)  การตดัสนิแพ ้- ชนะ 2 ใน 3 เทีย่ว   ในเทีย่วที ่3 จะจบัสลากสายน ้าใหม่ 

2) ประเภทเรือมาด ก.  (12 ฝีพาย) 
(1)  กรณทีีเ่ทีย่วแรกรูผ้ลแพ ้– ชนะแลว้  เทีย่วที ่2 หากเสมอกนัใหต้ดัสนิล าทีช่นะในเทีย่วแรกเป็นผู้

ชนะ 
(2)  ในกรณทีีเ่ทีย่วแรกเสมอกนั ใหต้ดัสนิล าทีช่นะในเทีย่วที ่2 เป็นผูช้นะ 
(3)  การปล่อยเรอื ใชจุ้ดยาวสุดของหวัเรอืเป็นเกณฑ ์
(4)  การเขา้เสน้ชยั ใชจ้ดุยาวสุดของหวัเรอืเป็นเกณฑ์ 
(5)  การวางสิง่ของ ไมใ่หว้างเกนิจากหวัเรอื 
(6)  การเขา้เสน้ชยั ฝีพายต้องครบจ านวนทีเ่ริม่แขง่ 
(7)  เรอืแต่ละล าจะตอ้งวิง่อยูใ่นลู่ของตนเอง ถา้วิง่ผดิลู่ปรบัแพ้ 

2.  การแขง่ขนัรอบที ่2 ถงึรอบชงิชนะเลศิ ด าเนินการแขง่ขนัตามกตกิาการแขง่ขนัขอ้ที ่1 และแผนผงัของ
คณะกรรมการ 
3.  เรอืล าใดจบัฉลากสายน ้าไดบ้าย จะตอ้งพายล าเดยีวจากจดุปล่อยเรอื-ถงึจดุตดัสนิ 
4.  เมือ่กรรมการปล่อยเรอื เรยีกเรอืคู่ใดเขา้ท าการแขง่ขนั ใหน้ าเรอืเขา้เทยีบทุ่นปล่อยเรอืภายในเวลา 5 นาท ี 
     ถา้ล าใดไมถ่งึทุ่นปล่อยเรอืภายในเวลาทีก่ าหนดจะถูกตดัสนิใหแ้พใ้นเทีย่วนัน้ และจะไมจ่่ายเงนิค่าเชญิเรอืล านัน้ 
     ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
5.  การเทยีบเรอืออกจากจุดเริม่ตน้ ใหเ้รอืทัง้ 2 ล า เกี่ยวเชอืกทีค่ณะกรรมการปล่อยเรอืก าหนดให้ 
6.  เมือ่เรอืทัง้ 2 ล า เทยีบนิ่งเตรยีมออกจากจุดเริม่ต้น ใหฟั้งค าชีแ้จงและสญัญาณของคณะกรรมการปล่อยเรอืแต่เพยีงผู้
เดยีว 
7.  คณะกรรมการปล่อยเรอืเหน็ว่าเรอืทัง้ 2 ล า ไมไ่ดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบซึง่กนัและกนั จะใหส้ญัญาณเป็นเสยีงปืน 1 นดั  
     เรอืทัง้ 2 ล า ออกจากจดุเริม่ตน้ทนัท ี ถา้เรอืล าหนึ่งล าใดไมอ่อกจากจดุเริม่ตน้ในขณะทีก่รรมการปล่อยเรอืให้
สญัญาณ      
     เรอืล านัน้จะตอ้งถูกปรบัเป็นแพใ้นเทีย่วนัน้ และในท านองเดยีวกนัจะใหส้ญัญาณเป็นเสยีงปืน 1 นดั 
8.  หากเรอืล าใดล าหนึ่งปฏบิตัไิมถู่กกตกิาการปล่อยเรอื คณะกรรมการปล่อยเรอืจะเรยีกเรอืทัง้ 2 ล า มาทีจ่ดุเริม่ตน้ 
     เพื่อท าการแขง่ขนัใหม ่แต่ถา้ล าใดผดิกตกิาการปล่อยเรอืในเทีย่วนัน้ 3 ครัง้ตดิต่อกนัจะถูกปรบัแพใ้นเทีย่วนัน้ 
9.  ในการแขง่ขนั เรอืล าใดวิง่ผดิสายน ้า หรอืดงึ เบยีดกระแทก ซบ ทีท่างคณะกรรมการก าหนดไวจ้ะถูกตดัสนิใหแ้พใ้น
เทีย่วนัน้ 
10. เรอืล าใดออกจากจดุเริม่ตน้มาแลว้ลม้หรอืพลกิคว ่า เรอืคู่แขง่จะตอ้งพายใหถ้งึคณะกรรมการตดัสนิชีข้าดโดยไม่
ผดิกตกิา  



     การแขง่ขนัจงึจะไดร้บัการตดัสนิใหเ้ป็นผูช้นะ ถา้เรอืล านัน้เกดิล่มหรอืผดิกตกิาการแขง่ขนัอกีล าหนึ่ง  
คณะกรรมการ   
     ตดัสนิใหเ้รอืทัง้สองล าเสมอกนัในเทีย่วนัน้ 
11. การเทยีบเรอืออกจากจุดเริม่ตน้และการตดัสนิ แพ ้- ชนะ ใหถ้อืส่วนทีย่ ืน่สุดของหวัเรอื (โขนเรอื) เป็นส าคญั 
     แต่ส่วนท่ีย่ืนสดุของหวัเรือจะต้องเคล่ือนท่ีไม่ได้ 
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12.  เจา้ของเรอื หรอืผูแ้ทนเรอืล าใดเหน็ว่าการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสนิไมยุ่ตธิรรม ใหท้่านทกัทว้งกีก่อง
อ านวยการ  
      แขง่ขนั หลงัจากเรอืของท่านไดร้บัการตดัสนิภายใน 30 นาท ี ยกเวน้เรอืมาดตอ้งยืน่ทกัทว้งภายใน 10 นาท ี
      โดยใหเ้จา้ของเรอื หรอืผูแ้ทนเรอืเท่านัน้เป็นผูย้ ืน่หนงัสอืทกัทว้ง กรณขีอดผูลการตดัสนิทาง V.D.O. ตอ้งวางเงนิ
ประกนั   
      จ านวน 500 บาท  ถา้ท่านประทว้งถูกตอ้งจะไดร้บัเงนิคนื แต่ถา้ผลออกมาตามทีก่รรมการตดัสนิจะถูกรบิเงนิค่า
ประกนั 
13.  เรอืแต่ละล ามสีทิธิเ์ขา้แขง่ขนัไดเ้พยีงประเภทเดยีวเท่านัน้ (ยกเว้นเรือประเพณี) 
14.  เรอืล าหนึ่งล าใด มผีพีายไมเ่ตม็ล า ( เรอืประเพณ/ีเรอื 20 ฝีพาย/เรอื 30 ฝีพาย น้อยกว่าทีก่ าหนดไดไ้มเ่กนิ 5 คน 
      ในแต่ละประเภท / เรอืมาดไมต่ ากว่า 9 คน ไมเ่กนิ 12 คน) หรอืพายเพื่อใหต้อ้งการตกรอบ ทางคณะกรรมการ
จดัการ    
      แขง่ขนัจะไมจ่่ายค่าเชญิเรอื โดยไมม่ขีอ้แมใ้ดๆทัง้สิน้ (ยกเว้นเรื่องประเพณี) 
15.  ในวนัจบัฉลากแบ่งสายน ้า ใหเ้จา้ของเรอืหรอืตวัแทนไปจบัฉลาก ถา้ไมส่่งตวัแทนไปตอ้งมอบหมายใหผู้อ้ื่นไป
ตดิต่อ 
      หรอืประสานงานไปยงักองการศกึษา เทศบาลเมอืงพระประแดง โทร. 0-2463-4841 
16.  เรอืล าใดไมส่ามารถจะท าการแขง่ขนัในเทีย่วต่อไป และยนิยอมใหเ้รอืคู่แขง่ขนัชนะผ่านโดยการไม่พาย 
คณะกรรมการ 
      ด าเนินการแขง่ขนัจะไมจ่่ายค่าเชญิเรอืล านัน้ 
17.  ฝีพายตอ้งแต่งกายสเีดยีวกนั ยกเว้นนายท้ายเรือ หากการแต่งกายไมเ่ป็นไปตามระเบยีบจะถูกตดัสทิธิใ์นการ
แขง่ขนั     
      และคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะไมจ่่ายค่าเชญิเรอื 
18.  ฝีพายทุกล าทุกประเภทใหใ้ชก้ตกิา “ห้ามข้ามเรือ” 
19.  ใหเ้จา้ของเรอืหรอืผูแ้ทนเรอืทุกล าน าเรอืเขา้รว่มขบวนแขง่เรอืโชว ์ตามก าหนดการ 
20.  การตดัสินของคณะกรรมการตดัสินถือเป็นท่ีส้ินสดุ จะเรียกร้องใดๆ มิได้ 
 
ข้อก าหนด 
1.  สนามแขง่ขนั คอื แมน่ ้าเจา้พระยา บรเิวณหน้าเมอืงพระประแดง ตามสภาพของกระแสน ้าในวนัแขง่ขนั 
2.  วนัทีท่ าการแขง่ขนัคอื วนัที ่17 – 19 ตุลาคม 2562 (เวลาตามก าหนดการแขง่ขนั) 
3.  สนามการแขง่ขนัจากจุดเริม่ตน้ถงึจดุตดัสนิ แพ ้– ชนะ ระยะทางประมาณ 500 เมตร  
    โดยมทีุ่นแบ่งสายน ้าตะวนัตก - ตะวนัออก เป็นระยะตลอด  (กรณีสามารถด าเนินการได้) 
4.  คณะกรรมการตดัสนิชีข้าดมกีลอ้ง V.D.O. เป็นส่วนประกอบการตดัสนิ 



5.  เรอืทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัทุกประเภท ถา้ไมป่ฏบิตัติามกตกิาการแขง่ขนัตามขอ้ก าหนด จะถูกตดัสนิใหแ้พใ้นเทีย่ว
นัน้ 
    และจะไม่จา่ยเงนิค่าเชญิเรอืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
6.  เรอืทีส่่งเขา้รว่มการแขง่ขนัจะตอ้งส่งผู้แทนเรอืของท่านมาประจ าอยูท่ีก่องอ านวยการ 1 ท่าน 
7.  เรอืทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัจะตอ้งเป็นเรอืทีข่ดุ 
8.  เจา้ของเรอืหรอืตวัแทนเรอืทีเ่ขา้รบัถว้ยรางวลัจะตอ้งแต่งกายสุภาพ (ไมส่วมรองเทา้แตะ) 
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คณุสมบติัเรือมาด 
1.  เป็นเรอืมาด ก. (12 ฝีพาย) (ไมต่ ่ากว่า 9 คน ไมเ่กนิ 12 คน) 
2.  ความยาวของเรอืไมเ่กนิ 4 วา 3 ศอก  (9.50 เมตร) 
3.  ความกวา้งไมต่ ่ากว่า 1.25 เมตร (วดัขอบนอก) ของเนื้อเรอื ไมร่วมก้านตองหรอืมอบขา้งเรอื 
4.  เรอืตอ้งมหีกูระต่ายทัง้หวัเรอืและทา้ยเรอื 
5.  ฝีพายไมเ่กนิ 12 คน (รวมทัง้นายทา้ยเรอื) 
6.  รปูเรอืตอ้งเป็นแบบเรอืมาด (ไมม่กีารเสยีบหรอืต่อเตมิ) 
7.  เป็นเรอืขดุมรีปูทรงเดมิ 80 เปอรเ์ซน็ต์ 

 
หลกัเกณฑก์ารรบัถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขนัเรือยาว 

1.  รางวลัชนะเลศิ มเีรอื 4 ประเภท คอื เรอืยาวประเพณี, เรอืยาว 20 ฝีพาย, เรอืยาว 30 ฝีพาย, และเรอืมาด 
2.  เรอืทีไ่ดช้นะเลศิทุกประเภท จะไดร้บัถว้ยรางวลัพระราชทานจ าลอง พรอ้มเงนิรางวลั 
3.  เรอืทีช่นะเลศิ  3 ปีตดิต่อกนั จะไดร้บัถว้ยรางวลัพระราชทานเป็นกรรมสทิธิ ์พรอ้มเงนิรางวลั 
4.  เจา้ของเรอืหรอืผูแ้ทนเรอืทีจ่ะเขา้รบัถว้ยรางวลั โปรดแต่งกายชุดสุภาพ (หา้มใส่รองเทา้แตะ) 

 
*********************** 


