
 
ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

เร่ือง หลักเกณฑการประกวดหมอลําทํานองอีสาน 

ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแกน  

และงานขอนแกนซอฟตพาวเวอร ประจําป ๒๕๖๕ 

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

  เพื่อใหเด็กเยาวชน และประชาชน อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาน         

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมภาคอีสาน โดยเฉพาะดานหมอลํา               

อันเปนเอกลักษณในทองถิ่น โดยกําหนดจัดกิจกรรมการประกวดหมอลําทํานองอีสาน ระดับประชาชนท่ัวไป       

(ไมจํากัดอายุ) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และระดับเยาวชนอายุไมเกิน ๒๑ ป วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕                 

ณ คุมวฒันธรรม บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดขอนแกนโดยมีรายละเอียดในการประกวด ดังน้ี 

๑. ประเภทการประกวด แบงเปน ๒ ประเภท ดังน้ี  

          ๑.๑ ประชาชนทั่วไป (ไมจํากัดอายุ) 

          ๑.๒ เยาวชน (อายุไมเกิน ๒๑ ป) 

๒. คุณสมบัติของผูเขาประกวด  

          ๒.๑ ประชาชนทั่วไป (ไมจํากัดอายุ) 

          ๒.๒ เยาวชน (อายุไมเกิน ๒๑ ป) 

          ๒.๓ ตองไมเปนหมอลําโดยอาชีพ 

๓. หลักฐานการรับสมัคร  

          ๓.๑ ใบสมัครพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหมอลาํ จํานวน ๒ ฉบับ      

          ๓.๒ ประวัติของนักรองหมอลํา (กรอกตามแบบฟอรม) 

๔. กตกิาการประกวด 

          ๔.๑ การขับรองเปนทํานองหมอลําอีสานมีดังนี้ 

             ๔.๑.๑ ลําทางสั้น 

             ๔.๑.๒ ลําทางยาว 

             ๔.๑.๓ ลําทํานองขอนแกน หรือลําพื้น/ลําเดิน (ทํานองใดก็ได ๑ กลอน) 

๔.๑.๔ ลําเตย 

            (หมอลําตองลําครบทุกทํานองท่ีกําหนด และมีผลตอการใหคะแนน) 

 

 

/๔.๒ แตงกายตามแบบ... 

 



-๒- 

 

           ๔.๒ แตงกายตามแบบอีสานเหมาะสม สวยงาม และมีการฟอนประกอบเพ่ือดูวาดฟอน      

ของหมอลํา                          

    ๔.๓ หมอลําตองเตรียมแคนและหมอแคนมาพรอมกับหมอลําเอง 

                         ๔.๔ กลอนลําที่ใชในการประกวด 

๔.๔.๑ กลอนลํา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

                  ๔.๔.๒ กลอนวิถีชีวิตอีสาน/วัฒนธรรมและประเพณีอีสาน 

                      ๔.๔.๓ กลอนอิสระ 

              ทั้งน้ี ผูลําจะนํากลอนลําใด ไปใสในลําทางสั้น,ลําทางยาว,ลําทํานองขอนแกน, ลําพ้ืน, ลําเดิน

หรือลําเตย ก็ได 

          ๔.๕ เวลาที่ใชในการประกวดไมนอยกวา ๑๕ นาที ไมเกิน ๒๐ นาที โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต

เริ่มการแสดง และหยุดเวลาเม่ือจบการแสดง หากเวลาเกินกําหนด คณะกรรมการตัดสินจะตัดคะแนน นาทีละ     

๑ คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมด 

๕. เกณฑการตัดสิน 

          ๕.๑ กลอนลํา เน้ือหาดี มีสาระ ครบถวนทุกทํานอง              ๓๐  คะแนน 

             ๕.๒ มีนํ้าเสียงดีไพเราะ และลํารื่นไหลไมติดขัด               ๓๐  คะแนน 

          ๕.๓ ทํานองการลาํไพเราะ การออกเสียงวาทลําถูกตองชัดเจน         ๒๐  คะแนน 

          ๕.๔ มีลีลาวาดฟอนประกอบการลําสงางามเขากับเขาจังหวะลํา       ๑๐  คะแนน 

          ๕.๕ การแตงกายที่เหมาะสม ตามแบบขนบอีสาน                        ๑๐  คะแนน 

                                                   รวม  ๑๐๐ คะแนน 

๖. รางวัลของการประกวด  

          ๖.๑ รางวัลชนะเลิศ  

๖.๑.๑ โลรางวัลจากองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน  

๖.๑.๒ ระดับประชาชนท่ัวไป (ไมจํากัดอายุ) ทุนสงเสริม ๕,๐๐๐ บาท 

๖.๑.๓ ระดับเยาวชน (อายุไมเกิน ๒๑ ป) ทุนสงเสริม ๔,๐๐๐ บาท 

           ๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  

    ๖.๒.๑ โลรางวัลจากองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน 

    ๖.๒.๒ ระดับประชาชนท่ัวไป (ไมจํากัดอายุ) ทุนสงเสริม ๔,๐๐๐บาท 

    ๖.๒.๓ ระดับเยาวชน (อายุไมเกิน ๒๑ ป) ทุนสงเสริม ๓,๐๐๐ บาท   

           ๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  

    ๖.๓.๑ โลรางวัลจากองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน 

    ๖.๓.๒ ระดับประชาชนท่ัวไป (ไมจํากัดอายุ) ทุนสงเสริม ๓,๐๐๐ บาท  

    ๖.๓.๓ ระดับเยาวชน (อายุไมเกิน ๒๑ ป) ทุนสงเสริม ๒,๐๐๐ บาท 

 

/๖.๔ รางวัลชมเชย... 

 



-๓- 

 

           ๖.๔ รางวัลชมเชย ๒ รางวัล 

     ๖.๔.๑ เกียรติบตัรจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

     ๖.๔.๒ ระดับประชาชนทั่วไป (ไมจํากัดอายุ) ทุนสงเสริมรางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท 

๖.๔.๓ ระดับเยาวชน (อายุไมเกิน ๒๑ ป) ทุนสงเสริมรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท 

                         ท้ังน้ี ผูเขาประกวดหมอลําทํานองอีสานทุกคนจะไดทุนสนับสนุนคาพาหนะเดินทาง        

จํานวน ๕๐๐ บาท และไดรับเกียรติบัตรจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนทุกคน    

๗. การดําเนินการของคณะกรรมการจัดการประกวด 

          ๗.๑ คณะกรรมการผูดําเนินงานจะดําเนินการคัดเลือกผูเขาประกวดหมอลําทํานองอีสาน    

ณ คุมวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาด ประจําป ๒๕๖๕  

              ๗.๑.๑ ระดับประชาชนทั่วไป (ไมจํากัดอายุ) ประกวด วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

              ๗.๑.๒ ระดับเยาวชน (อายุไมเกิน ๒๑ ป) ประกวด วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                      

                     ๗.๒ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัว สงเอกสาร กอนเวลา ๐๙.๐๐ น. เพ่ือจับสลากลําดับ   

การประกวด (ถามาหลังเวลาท่ีกาํหนดถือวาสละสิทธ์ิ) 

   ๘. การรับสมัคร  

              ๘.๑ รับสมัครต้ังแตบัดน้ี ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอรับใบสมัครไดที่              

งานศิลปวัฒนธรรม ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูท่ี ๑๒    

บานโนนชัย ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เจาหนาที่รับสมัคร              

นายกองพิพัฒน กองคํา โทร ๐๙๒-๒๖๒๙๕๙๘, นางสาวพิกุลทอง ออนระฮุง โทร ๐๘๓-๓๓๙๔๘๕๐ หรือคนหา

ใบสมัครไดที่ www.mbuisc.ac.th 

                    ๘.๒ การสงใบสมัคร โดยสมัครดวยตนเองสามารถสงใบสมัครพรอมหลักฐานไดที่                   

งานศิลปวัฒนธรรม ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูท่ี ๑๒   

บานโนนชัย ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน หรือแฟกซเอกสารการสมัคร   

มาไดที่เบอร ๐๔๓ – ๒๔๑๕๐๒, ๒๔๒๓๘๖ ในวันราชการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ประกาศ  ณ  วันที่   4    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

           
       (นายพงษศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ) 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 


