
          

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
เรื่อง หลักเกณฑการประกวดวงดนตรีพื้นบานโปงลาง 

ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแกน  

และงานขอนแกนซอฟตพาวเวอร ประจําป ๒๕๖๕ 

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

เพื่อเปนการอนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเด็ก

และเยาวชนไดแสดงทักษะนันทนาการดานดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบาน เกิดความภาคภูมิใจในมรดก       

ทางวฒันธรรมในทองถ่ิน โดยกําหนดจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีพ้ืนบานโปงลาง รุนอายุไมเกิน ๒๑ ป ในงาน

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว งานกาชาดจังหวัดขอนแกน และงานขอนแกนซอฟตพาวเวอร ประจําป 

๒๕๖๕ ในระหวางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ คุมวัฒนธรรม บริเวณหนา 

ศาลากลางจังหวัดขอนแกน โดยมีรายละเอียดในการประกวด ดังน้ี   

๑. ประเภทของการประกวด ดังน้ี  

         เด็กและเยาวชน อายุไมเกิน ๒๑ ป  

๒. คณุสมบัติของผูเขาประกวด  

          เด็กและเยาวชน ท่ีมีอายุไมเกิน ๒๑ ป (โดยนับจาก พ.ศ.เกิด ของผูสมัคร) 

   ๓. หลักฐานการรับสมัคร  

            ๓.๑ ใบสมัคร พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหัวหนาวง หรือผูควบคุมวง                

จํานวน ๒ ฉบับ 

          ๓.๒ สําเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน หรือสําเนาทะเบียนบาน อยางใดอยางหนึ่งของผูเขา

ประกวดทุกคน จํานวน ๑ ฉบับ 

         ๓.๓ เอกสารประวัติวงดนตรี, ลําดับการแสดงและรายละเอียดของชุดการแสดง ท่ีใชประกวด 

จํานวน ๕ ชุด 

๔. กติกาการประกวด 

         ๔.๑ วงโปงลาง ๑ วง ประกอบดวย นักดนตรี นักรองและผูแสดง รวมท้ังส้ิน ไมเกิน ๓๕ คน     

   ๔.๒ ในการประกวดเครื่องดนตรีทุกชนิดหามใชเครื่องชวยแตงเสียง  

   ๔.๓ อนุญาตใหใชเครื่องดนตรี ปภูไท ซออีสาน กลองพื้นเมือง การประกอบการบรรเลง หรือ 

ประกอบการแสดงได 

 

                 /๔.๔ กรณีมีเหตุ…. 
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        ๔.๔ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ตองแจงใหทางคณะกรรมการทราบลวงหนา อยางนอย ๑ ชั่วโมงกอน

การประกวดเริ่มขึ้น                       

              ๔.๕ การแสดงและเพลงที่ใชในการประกวด กําหนดใหมีเพลงลูกทุงหมอลํา/หมอลํา จํานวน ๒ 

เพลง (ชาย 1 เพลง หญิง 1 เพลง) และใหมีการจัดลําดับการแสดง ดังน้ี       

                     ๔.๕.๑ เพลงเปดวง (โชววง)   

                              ๔.๕.๒ เพลงลูกทุงหมอลําหรือหมอลํา จํานวน ๑ เพลง (ใหมีการแสดงประกอบ) 

                              ๔.๕.๓ ชุดการแสดง “เทิดไทองควิศิษฏศิลปน” สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ า              

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน ๑ ชุดการแสดง โดยเลือกใชเน้ือรอง กลอนลํา 

การขับรอง ขับลํา ทํานองตามถนัด         

  ๔.๕.๔ การแสดงตลกสรางความบันเทิง จากภมูิปญญาอีสาน (สุภาพและสรางสรรค) 

 ๔.๕.๕ เพลงลูกทุงหมอลําหรือหมอลํา จํานวน ๑ เพลง (ใหมีการแสดงประกอบ) 

                      ๔.๕.๖ การแสดงทีสื่อถึงของดีจังหวัดขอนแกน, วิถีชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น

จังหวัดขอนแกน หรือแหลงทองเที่ยวหรือสถานที่สําคัญในจังหวัดขอนแกน จํานวน ๑ ชุด  

                      ๔.๕.๗ การแสดงลา 

    ๔.๖ ชุดการแสดง ทุกชุดการแสดง ใหจัดทําเอกสารดังน้ี 

                      ๔.๖.๑ อธิบายที่มาหรือแรงบันดาลใจในการคิดประดิษฐการแสดง เน้ือรอง ทํานอง    

ลายบรรเลง ทาฟอน การแตงกาย อุปกรณประกอบ เปนตน 

                      ๔.๖.๒ ชื่อเจาของผลงาน ผูประพันธคํารอง ผูเรียบเรียงประพันธลาย ผูออกแบบ       

ทาฟอน ผูออกแบบเครื่องแตงกาย ผูฝกซอม และผูกํากับการแสดง 

๕. ระยะเวลาการแสดง 

          ๕.๑ เวลาท่ีใชในการเตรียมวง ๕ นาที และเวลาในการเก็บเครื่องดนตรี ๕ นาที (ไมรวมเวลา

ทําการแสดง) 

          ๕.๒ เวลาท่ีใชในการประกวด ไมเกินวงละ ๔๕ นาที โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแตเริ่มการแสดง 

และหยุดเวลาเมื่อจบการแสดง เกินกําหนดเวลา จะตัดคะแนน นาทีละ ๑ คะแนน โดยเริ่มคิดจากนาทีที่ ๔๖ ทั้งน้ี 

เศษของวินาทีใหปดทิ้ง 

          ๕.๓ ผูเขาประกวดตองแตงกายดวยชุดพ้ืนเมืองและเครื่องประดับประจําทองถ่ินอีสาน  

          ๕.๔ ผูเขาประกวดตองเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง (คณะกรรมการจัดการประกวดจัดเตรียม

เครื่องเสียง ตูแอมป ไมโครโฟน จํานวน ๑๒ ตัว ไวให)         

๖. เกณฑการตัดสิน  

          ๖.๑ ความไพเราะ ความถูกตอง แนวการบรรเลง กลวิธีการบรรเลง ความกลมกลืน           

และความตอเน่ืองในการบรรเลง                  ๓๐  คะแนน   

                    

 

                                                                                                   /๖.๒ ลีลาทาฟอน …. 
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  ๖.๒ ลีลาทาฟอน กระบวนทาฟอน จังหวะ ความพรอมเพรียงสวยงาม เครื่องแตงกาย การใชอุปกรณ สัมพันธกับ

รูปแบบการแสดง                                                 ๓๐  คะแนน  

                  ๖.๓ การขับรองตามจังหวะเสียงดนตรี กลวธีิการขับรอง รองถูกตองตามอักขรวิธ ีตามทํานอง
วาดศิลปลีลาผูขับรอง การแสดงประกอบบทเพลง                   ๒๐  คะแนน   
      ๖.๔ การสรางสรรคความสนุกสนาม และการมีสวนรวมจากผูชม       ๑๐ คะแนน 
                         ๖.๕ ความคิดสรางสรรค ความล่ืนไหล ความสัมพันธการใชอุปกรณ ภาพรวม           
                                                                                                            ๑๐ คะแนน 
                                                                     รวม  ๑๐๐ คะแนน  

          หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินใหถือเปนท่ีสิ้นสุด  

๗. รางวัลของการประกวด  
          ๗.๑ รางวัลชนะเลิศ  
           ๗.๑.๑ ถวยรางวัลจากผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
                               ๗.๑.๒ ทุนสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ๔๐,๐๐๐ บาท                                                     

           ๗.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  

    ๗.๒.๑ ถวยรางวัลจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

๗.๒.๒ ทุนสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ๒๕,๐๐๐ บาท  

           ๗.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  

   ๗.๓.๑ ถวยรางวลัจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

                               ๗.๓.๒ ทุนสงเสริมศลิปวัฒนธรรม  ๑๕,๐๐๐ บาท   

           ๗.๔ รางวลัชมเชยมี ๒ รางวัล 

       ๗.๔.๑ โลรางวัลจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
๗.๔.๒ ทุนสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รางวัลละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

        ทั้งน้ี วงดนตรีพื้นบานโปงลางทุกวงท่ีไดรับคัดเลือกเขาสูรอบชิงชนะเลิศ จะไดทุนสนับสนุน 

จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ทุกวง และไดรับเกียรติบัตรจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนทุกคน  

๘. การดําเนนิการของคณะกรรมการจัดการประกวด 

          ๘.๑ คณะกรรมการผูดําเนินงาน จะดําเนินการคัดเลือกผูเขาประกวดวงดนตรีพ้ืนบาน         

เขาสูรอบชิงชนะเลิศ จํานวน ๖ วง เพ่ือจัดประกวดภายในคุมวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานชาติ ประเพณี       

ผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแกน และงานขอนแกนซอฟตพาวเวอร ประจําป ๒๕๖๕ ในระหวางวันท่ี ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหลังจากผูเขาประกวดไดทําการประกวดเสร็จส้ิน ผูเขา

ประกวดจะตองอยูเพ่ือดําเนินการแสดงตอเพ่ือใหประชาชนที่มารวมงานไดชม ตามที่ทางคณะกรรมการกําหนด 

           ๘.๒ คณะกรรมการผูดําเนินงาน จะประกาศรายช่ือวงที่ผานการคัดเลือกเขาสูรอบชิงชนะเลิศ 

วนัที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕        

 

                                                                                                                 /๙. การรับสมัคร... 
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๙. การรบัสมัคร            

          ๙.๑ รับสมัครต้ังแตบัดน้ี ถึงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอรับใบสมัครไดท่ี          

งานศิลปวัฒนธรรม ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูที่ ๑๒         

บานโนนชัย ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เจาหนาที่รับสมัคร             

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

ใบสมัครไดที่ www.mbuisc.ac.th                                                                                                         

          ๙.๒ การสงใบสมัคร โดยสมัครดวยตนเองสามารถสงใบสมัครพรอมหลักฐานได ท่ี                 

งานศิลปวัฒนธรรม ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูที่ ๑๒     

บานโนนชัย ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ในวันและราชการ หรือท่ี 

Kongpipat23@Gmail.com 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  4   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

           
       (นายพงษศักด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ) 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 


