
 
 
 

 
ประกาศกรมพลศึกษา 

เรื่อง การประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจ าปี 2562 
......................................... 

 

เพ่ือส่งเสริมศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้หลักพ้ืนฐานและทักษะ การต่อสู้ในระดับต่างๆ
คือ ท่าร่าง เชิงมวย ไม้มวย และเพลงมวย อย่างผสมผสานกันจนมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการใช้ทั้งกายและใจ
ส าหรับการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธ โดยเรียกว่า “ นวอาวุธ ” อย่างผสมกลมกลืน ดังนั้น การฝึกมวยไทยช่วยพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจ 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรมพลศึกษาจึงประกาศการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 22 ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
  ข้อ 1. ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท 
           ๑.1 ประเภทการประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย มีดังนี้ 
 (1) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายคู่หรือหญิงคู ่
 (2) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายคู่ 
 (3) รุ่นอายุไม่ต่ ากว่า 19 ปี ประเภทชายคู่ 
 (4) รุ่นไม่จ ากัดอายุ ประเภทหญิงคู ่
           ๑.2 ประเภทการประกวดคตีะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) มีดังนี้ 
 (1) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   
 (2) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   

  (3) รุ่นไม่จ ากัดอายุ 
  ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ประกวด มีดังนี ้
           ๒.1 ประเภทการประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย มีดังนี้ 
 (1) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิด
ของผู้สมัคร 

  (2) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิด
ของผู้สมัคร  

  (3) รุ่นอายุไม่ต่ ากว่า 19 ปี ประเภทชายคู่ ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 1๙ ปี
โดยนับปี พ.ศ.เกิดของผู้สมัคร   
 (4) รุ่นไม่จ ากัดอายุ ประเภทหญิงคู ่
             2.2 ประเภทการประกวดคตีะมวยไทย ( แอโรบิคมวยไทย ) มีดังนี้ 

  (1) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิด
ของผู้สมัคร 
  (2) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี  โดยนับปี พ.ศ.เกิด
ของผู้สมัคร 

      /(3) รุ่นไม่... 

(ร่าง) 
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 (3) รุ่นไม่จ ากัดอายุ 
            ข้อ 3. เอกสารหลักฐานการสมัคร 
            การสมัครเข้าร่วมการประกวดต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
                     ๓.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
            ๓.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
นับจนถึงวันสมัคร จ านวน 1 รูป 
           ข้อ 4. การประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้ 
       4.1 รอบคัดเลือก จะท าการคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจาก DVD หรือ FLASH DRIVE 
       ๔.๒ รอบชิงชนะเลิศ จัดประกวดตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคมถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
           ข้อ ๕. เกณฑ์ตัดสินการคัดเลือกรอบแรก 
               ๕.๑ ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสองประเภทต้องถ่ายท าการแสดงการไหว้ครูและทักษะมวยไทย 
ในสถานที่เหมาะสม และต้องท าการแสดงเสมือนประกวดจริง โดยท าการบันทึกไฟล์วีดีโอที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้วลง
แผ่น DVD หรือ FLASH DRIVE โดยระบุชื่อทีม และหน่วยงานพร้อมที่อยู่ให้เรียบร้อย 
               ๕.๒ ในการบันทึกการแสดงที่ส่งมานั้น ต้องถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ทุกประการ เช่น คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด จ านวนผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละประเภท
การประกวดและรุ่นอายุเวลาที่ใช้ เป็นต้น 
               ๕.๓ คณะกรรมการการตัดสินการประกวดจะพิจารณาตัดสินตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ 
               ๕.๔ กรมพลศึกษาจะท าการคัดเลือกให้จ านวนทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ดังต่อไปนี้ 
                    (๑) ประเภทการประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย มีดังนี้ 
                        (๑.๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภทชายคู่หรือหญิงคู่  จ านวน ๑๐ ทีม 
                        (๑.๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ประเภทชายคู่    จ านวน ๑๕ ทีม 
                        (๑.๓) รุ่นอายุไม่ต่ ากว่า 19 ปี ประเภทชายคู ่   จ านวน 15 ทีม 
                        (๑.๔) รุ่นไม่จ ากัดอายุ ประเภทหญิงคู่    จ านวน ๑๕ ทีม 
  (๒) ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) มีดังนี ้
                        (๒.๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี      จ านวน ๑๕ ทีม 
                        (๒.๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี           จ านวน 20 ทีม 
                        (๒.๓) รุ่นไม่จ าจัดอายุ                จ านวน ๒๕ ทีม 
           ข้อ 6. จ านวนผู้เข้าประกวด มีดังนี้ 
                     6.๑ แต่ละหน่วยงานสามารถส่งผู้เข้าร่วมประกวด ได้ดังนี้ 
                          (๑) ประเภทการประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย ส่งได้ประเภทละ ๑ คู ่
                          (๒) ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) ส่งได้ทีมละ ๗-๑๐ คน 
                     6.๒ แต่ละหน่วยงานสามารถส่งเข้าประกวดได้เพียง ๑ ทีมเท่านั้นในแต่ละประเภทและ
รุ่นอาย ุ
 

/6.3 พ้ืนที่... 
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                     6.๓  พ้ืนที่การประกวดมีขนาด 10 x 10 เมตร โดยผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ภายในเส้น
ที่ก าหนดไว้ หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งล้ าเส้นที่ก าหนดไว้ จะท าการหักคะแนนครั้งละ 1 คะแนน 
          ข้อ 7. ระยะเวลาในการประกวด 

      การประกวดศิลปะมวยไทย ให้ใช้เวลาในการประกวดดังนี้ 
            7.1 ประเภทการประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย ให้ใช้เวลาในการประกวดทีมละไม่
เกิน 5 นาที ประกอบด้วยไหว้ครู 2 นาที และทักษะแม่ไม้มวยไทย 3 นาที 
              7.2 ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) ให้ใช้เวลาในการประกวดทีม
ละไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 6 นาที 
      หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าว จะหักคะแนนนาทีละ 1 คะแนน ทั้งนี้ เศษของวินาที ให้คิด
เป็น 1 นาท ี 
            ข้อ 8. กติกาการประกวด 
                      8.๑ ประเภทการประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย 
  (๑) ต้องมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทักษะมวยไทย การออกอาวุธมวยไทย
ความสมจริง แข็งแรง รวมถึงการออกแบบชุดที่มีความสวยงามและเหมาะสมกับการประกวด 
  (๒) ต้องมีการไหว้ครูให้ถูกต้องตามแบบแผนของกรมพลศึกษา 
 (๓) ในการประกวดห้ามใช้ผลงานเดิมในการส่งรอบคัดเลือก ให้ท าการแสดงใหม่
ทั้งหมด 
                      8.๒ การประกวดประเภทการประกวดคีตะมวยไทย(แอโรบิคมวยไทย) 

 (๑) ต้องเลือกใช้เพลงที่มีจังหวะ (beat) ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ bpm ขึ้นไป หรือหัวใจ 
เต้นมากกว่า ๑๔๐ ครั้งต่อนาทีในช่วง Aerobic และเลือกเพลงช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm up) คลายอุ่นร่างกาย 
(Cool down) มีการตัดต่อเพลงที่ลงตัว 
                           (๒) ห้ามแสดงต่อตัวในขณะท าการประกวด ยกเว้นตอนแสดงจบ 
                           (๓) ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าเต้นและการแปรขบวนรวมถึงการ
ออกแบบชุดที่มีความสวยงามและเหมาะสมกับการประกวด 
                           (๔) ในการประกวดห้ามใช้ผลงานเดิมในการส่งรอบคัดเลือก ให้ท าการแสดงใหม่
ทั้งหมด 

  ข้อ 9. คณะกรรมการ 
                  ในมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั ้งที ่  22 
ประจ าปี 2562 ให้มีคณะกรรมการ 2 คณะ ดังนี้ 
          9.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
          9.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด โดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
                  คณะกรรมการทั้ง 2 คณะนี้ ได้รับแต่งตั้งโดยอธิบดีกรมพลศึกษาและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจนกว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการการประกวดศิลปะมวยไทย ในปีนั้นจะเสร็จสิ้น 
                   ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
          ข้อ 10. เกณฑ์การตัดสิน 
           คณะกรรมการตัดสินพิจารณาตัดสินจากองค์ประกอบต่างๆ ต่อไปนี้ 

 /10.๑ ประเภท... 
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10.๑ ประเภทการประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย มีดังนี้ 
         (๑) ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย (ชุดมวยไทยหรือชุดมวยไทยโบราณ) 
         (๒) ท่าบังคับการร่ายร าไหว้ครูมวยไทยท่ีถูกต้อง 
         (๓) ความเข้มแข็ง ความพร้อมเพรียงต่อเนื่องของทักษะมวยไทย 
         (๔) การแสดงออกสมจริงสมจัง 
         (๕) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                    
   10.2 ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) มีดังนี้ 
                          (1) มวยไทย 
            (๑.๑) ท่าไหว้ครู 
           (๑.๒) การใช้ทักษะมวยไทยที่ถูกต้อง 
            (๑.๓) ความพร้อมเพรียง 
            (๑.๔) ความเข้มแข็ง 

         (๑.๕) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                          (2) แอโรบิค 

    (๒.๑) ความถูกต้องตามขั้นตอนการเต้นแอโรบิค ( Warm up – Aerobic –
 Cool Down ) 

           (๒.๒) การเข้าจังหวะดนตรีความพร้อมเพรียงต่อเนื่อง และความชัดเจนของ
ท่าทาง 

         (๒.๓) การน าเสนอและความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบการแสดง 
             ข้อ ๑1. รางวัลการประกวด 
              รางวัลในการประกวดทั้ง 2 ประเภท 
      ๑1.1 ประเภทการประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย มีดังนี ้
   (1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล   25,000 บาท 
   (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท     
   (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท 
   (4) รางวัลชมเชยจ านวน 2 ทีม ๆ ละ    7,000 บาท 
      ๑1.2 ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย ( แอโรบิคมวยไทย ) มีดังนี้ 
   (1) รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล   40,000 บาท 
            (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล  30,000 บาท     
   (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล  20,000 บาท 
   (4) รางวัลชมเชยจ านวน 2 ทีม ๆ ละ   1๒,000 บาท 
      ๑1.3 ทีมประกวดศิลปะมวยไทยที่เข้าร่วมประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศทุกทีม
จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก  
      ๑1.4 ทีมประกวดศิลปะมวยไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดประกวดศิลปะมวยไทย
ในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศจะได้รับค่าตอบแทนการเตรียมทีมเข้าร่วมประกวด ดังนี้ 
                       11.๕ ประเภทการประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทยทีมละ 10,000 บาท 

                       /๑1.๖ ประเภท... 
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    ๑1.๖ ประเภทการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) ทีมละ 20,000 บาท 
                ทั้งนี้ทีมที่จะได้รับค่าตอบแทนการเตรียมทีมเข้าร่วมประกวดต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่     
กรมพลศึกษาก าหนด อาทิเช่น การประชุมผู้จัดการทีม การร่วมพิธีเปิด เป็นต้น หากทีมใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน 
ตามท่ีกรมพลศึกษาก าหนดถือว่าทีมนั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเตรียมทีมเข้าร่วมประกวด 
              ข้อ ๑2. การประท้วง 
                       การประท้วงให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๑2.1 การประท้วงคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
   ๑2.2 การประท้วงด้านเทคนิค 
                      หากทีมประกวดศิลปะมวยไทยที่เข้าร่วมประกวดกระท าการใดอันขัดหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด           
ในประกาศนี้ อันเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมประกวดอ่ืนเกิดสิทธิ์ในการประท้วงให้ยื่นค าประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลง
ลายมือชื่อผู้จัดการทีมพร้อมพยานหลักฐาน ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงภายใน 30 นาทีนับแต่สิ้นสุด
การประกวดของแต่ละประเภทและแต่ละรุ่น 

กรณีท่ีมีการตรวจพบภายหลังการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถือว่าการตัดสินเป็นโมฆะ เฉพาะทีม
ประกวดศิลปะมวยไทยที่กระท าการฝ่าฝืนเท่านั้น และให้ส่งรางวัลและเงินที่ได้รับคืนกรมพลศึกษา 

ข้อ ๑3. การควบคุม 
   ทีมประกวดศิลปะมวยไทยที่เข้าประกวดต้องรับผิดชอบในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑3.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประกวดประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง     

      13.2 ค่าลิขสิทธิ์โน้ตเพลงที่น ามาใช้ประกวด                     
๑3.๓ เมื่อยื่นใบสมัครเข้าร่วมประกวดพร้อมหลักฐานต่อกรมพลศึกษาแล้ว  จะแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสมัครไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้าร่วมประกวดเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนร่างกาย  
ไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเข้าร่วมการประกวด โดยมีความเห็นของแพทย์รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
      การเปลี่ยนแปลงตามวรรคแรกจะสมบูรณ์  เมื่อกรมพลศึกษาพิจารณาอนุญาตเท่านั้น และ     
กรมพลศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมประกวด 

๑3.๔ ผู้เข้าประกวดศิลปะมวยไทยต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์เพลงที่น ามาใช้ประกวด 
๑3.๕ กรมพลศึกษาขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการประกวดศิลปะมวยไทยหากมีเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุจ าเป็นอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ โดยผู้เข้าร่วมประกวดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆท้ังนั้น 
     หากการเลื่อนการจัดประกวดเป็นเหตุให้สมาชิกทีมประกวดศิลปะมวยไทยที่เข้าร่วมประกวด
ขาดคุณสมบัติให้ถือเอาคุณสมบัติ ในการสมัครครั้งแรกเป็นเกณฑ์โดยอนุโลม  

๑3.๖ เมื่อพ้นก าหนดเวลารับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่า
ผู้สมัครสละสิทธิ์การประกวด 
                       หากปรากฏว่าเอกสารและหลักฐานสมัครใดเป็นเท็จ แม้ว่าจะตรวจพบในภายหลังก็ตาม ถือว่า
การสมัครเข้าร่วมประกวดเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มแรก 

๑3.๗ ในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าร่วมประกวดต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  
ต่อเจ้าหน้าที ่

 
/ข้อ ๑4 ... 
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 ข้อ ๑4. การรับสมัคร 
14.๑ รับสมัครการประกวดศิลปะมวยไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3๐ มกราคม 2562

 14.2 ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ได้ที ่www.dpe.go.th  
                       ๑4.๓ ให้ท าการพิมพ์ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน และแผ่น DVD หรือ FLASH DRIVE     
ที่บันทึกการแสดง ให้ส่งทางไปรษณีย์ โดยจะถือวันส่งที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ ส่งที่ พิพิธภัณฑ์มวยไทย
แห่งชาติ กรมพลศึกษา เลขที่ 154  ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330      
โดยวงเล็บ “สมัครการประกวดศิลปะมวยไทย” 

ข้อ ๑5. กรมพลศึกษาจะประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่   
14 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th โดยกรมพลศึกษาจะส่งหนังสือแจ้งสิทธิ
ดังกล่าวให้ทีมที่มีสิทธิเข้าร่วมประกวดทราบ และให้ทีมที่มีสิทธิเข้าร่วมประกวดมีหนังสือตอบรับการแจ้งสิทธิ
ดังกล่าวให้กรมพลศึกษาทราบ ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 หากล่วงเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าว     
กรมพลศึกษาถือว่า ท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  

ข้อ ๑6.  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย กรมพลศึกษา หมายเลขโทรศัพท์     
๐ ๒214 0120 ต่อ 2900 - 2901 , 0 2215 1171 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ 
www.dpe.go.th  
        
                                                    ประกาศ ณ วันที่      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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