
 
กติกาการประกวดดนตรีไทย 

โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คร้ังที่ ๒ 
ดุริยะประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

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

กติกาการประกวดการบรรเลงและขับร้อง 
ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเคร่ืองคู่ผสมวงเคร่ืองสายวงเล็ก ระดับมัธยมศึกษา 

“เพลงเขมรพวง เถา” 
 

๑. วงดนตรี ก าหนดให้เป็นวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ผสมวงเครื่องสายวงเล็ก ประกอบด้วยเครื่องดนตรี
และขับร้อง ดังนี้ 

๑. ระนาดเอก ปี่พาทย์ (ตีด้วยไม้นวม) ๑  ราง 
๒. ระนาดทุ้ม ปี่พาทย์ (ตีด้วยไม้นวม) ๑  ราง 
๓. ฆ้องวงใหญ ่ ปี่พาทย์ (ตีด้วยไม้นวม) ๑  วง 
๔. ฆ้องวงเล็ก ปี่พาทย์ (ตีด้วยไม้นวม) ๑  วง 
๕. ขลุ่ยเพียงออ    ๑  เลา 
๖. ซอด้วง     ๑  คัน 
๗. ซออู้     ๑  คัน 
๘. จะเข้     ๑  ตัว 
๙. กลองแขก (ตัวผู้)    ๑  ใบ 
๑๐.  กลองแขก (ตัวเมีย)   ๑  ใบ 
๑๑.  ฉิ่ง     ๑  คู่ 
๑๒.  ฉาบเล็ก    ๑  คู่ 
๑๓.  กรับ     ๑  คู่ 
๑๔.  โหม่ง     ๑  ใบ 
๑๕.  ขับร้อง     ๑  คน 

 
 
 
 
 



๒ 

 

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
   ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ผสมวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๙  ปี
บริบูรณ์ ไม่จ ากัดเพศ วงหนึ่งให้ส่งรายช่ือนักดนตรีได้ไม่เกิน ๑๗ คน เป็นผู้บรรเลงและผู้ขับร้องจริง ๑๕  คน 
ส ารอง ๒ คน ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในสถาบันเดียวกัน และส่งประกวดในนามสถาบัน โดยแต่ละสถาบัน
สามารถส่งวงเข้าประกวดได้เพียง ๑ วง และสามารถสับเปล่ียนหน้าท่ีส าหรับบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดใดก็ได้
ภายในวง เ ดียวกัน  ท้ังนี้  เฉพาะสถาบัน ใน สังกัดส านั กง านเขตพื้น ท่ีการ ศึกษามั ธยม ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น 
การบรรเลงเป็นแบบฉบับวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ผสมวงเครื่องสายวงเล็กอันพึงปฏิบัติตามกรอบประเพณีของ 
ดุริยางคศิลป์ไทย  
 
๓. เพลงประกวด  การประกวดก าหนดข้อบังคับต่อไปนี้ 
รอบคัดเลือก 
  ให้ทุกวงบรรเลง “เพลงเขมรพวง เถา” โดยมีเครื่องดนตรี และนักดนตรีบรรเลงบันทึกภาพ 
และเสียงครบถ้วนลง DVD หรือ VCD อย่างสมบูรณ์ชัดเจน (ไม่อนุญาตให้ตัดต่อแต่งภาพและเสียงทุกกรณี) 
พร้อมใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ส่งไปยัง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขท่ี ๑๘๖ หมู่ ๑ ถ. สุรินทร์-ปราสาท   
ต. นอกเมือง  อ. เมือง  จ. สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ อย่างช้าภายในศุกร์ท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ผู้สมัคร
จะต้องส่งไปรษณีย์ด่วน ระบบ EMS เท่านั้น โดยจะถือตามวันและเวลาท่ีประทับตรารับ ณ ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ 
  คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกวงดนตรีท่ีผ่านเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ไว้จ านวน  
๕ วง และจะแจ้งให้วงท่ีผ่านการคัดเลือกทราบ ภายในวันอังคารท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทาง 
https://human.srru.ac.th 
รอบชิงชนะเลิศ 
  วงท่ีผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ  จะต้องบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการในวัน ศุกร์ท่ี ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสามารถใช้เครื่องกลางท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดเตรียมไว้ให้ หรือใช้เครื่องดนตรีของสถาบันตนเองก็ได้ โดยมีข้อก าหนดให้
ทุกวงบรรเลง เพลงเขมรพวง เถา ตามโน้ตท านองหลัก และบทขับร้องท่ีใช้ในเกณฑ์การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 

    
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีแนวทางดังนี้ 
  ๑.  กรณีเกิดความไม่พร้อมของเครื่องดนตรีในขณะบรรเลง เช่นตะกั่วหลุด สายขาด ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
  ๒.  กรณีวงท่ีเข้าแข่งขันไม่บรรเลงไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันที่ก าหนด บรรเลงล้มหรือหยุด
ระหว่างบรรเลง คณะกรรมการจะไม่ตัดสินผลรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันวงนั้น 
  ๓.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 



๓ 

 

๔. รางวัลการประกวด 
๔.๑ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจ านวน 
      ๓๐,๐๐๐ บาท 
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจ านวน  

 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจ านวน 

 ๑๐,๐๐๐ บาท  
๔.๔  รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จ านวนรางวัลละ 

 ๕,๐๐๐ บาท 
 
     หมายเหตุ 

๑. การบรรเลงเพลงประกวดและการขับร้องใช้หน้าทับปรบไก่  ห้ามดูโน้ตเพลงและ        
บทขับร้อง อนุญาตให้ตรวจทดลองความพร้อมของเครื่องดนตรีก่อนประกวด ไม่เกิน ๕ 
นาที 

๒. ไม่อนุญาตให้มีท านองน า (Intro) หรือเพลงหางเครื่อง หรือการเด่ียวใด ๆ ในการบรรเลง 
เพลงท่ีใช้ในการประกวดทุกกรณี 

๓. ระดับเสียงเครื่องดนตรีของคณะกรรมการกลางท่ีจัดเตรียมไว้ให้ เป็นระดับเสียงกรม
ศิลปากร 

๔. ผู้ประกวดท่ีก าลังศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ให้แต่งกายเข้าประกวดชุดของสถาบัน 
๕. มีอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าประกวด และเจ้าหน้าท่ีรอบชิงชนะเลิศ 
๖. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
(อาจารย์สันติ วิลัยสูงเนิน โทร. ๐๘๕-๐๒๕-๗๓๑๗) 


