
ระเบียบการประกวดดนตรีลูกทุ่ง 

ตามโครงการแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอล าอีสาน ระดับเยาวชน 

เทศกาล “ฟังล า-กลางแปลง-แคมโขง”ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

เพื่อชิงถ้วยเกียรติยศจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข  

(ฉบับใช้จริง แก้ไขวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓) 

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

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ทักษะด้านดนตรีและการขับร้องเพลงลูกทุ่ง 

๒. เพ่ือให้มีเวทีการแสดงออกด้านดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดนครพนม 

๓. เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนให้หันมาสนใจด้านดนตรีมากขึ้น และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

๔. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  

๑. ผู้เข้าร่วมการประกวดเป็นนักเรียน-นักศึกษาระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์  

๒. ต้องส่งในนามของสถานศึกษาหรืออุดมศึกษาที่สังกัดอยู่ในจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร                   

และจังหวัดมุกดาหารเท่านั้น 

๓. ผู้เข้าประกวดต้องมีหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบก่อนขึ้นท าการประกวด 

๔. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องมาถึงสถานที่จัดประกวดเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเวลาการประกวดจะเริ่มขึ้น 

๑ ชั่วโมง หากถึงเวลาการประกวดแล้ว พิธีกรได้ท าการประกาศชื่อผู้เข้าประกวดขึ้นบนเวทีเพ่ือท าการ

ประกวด ช้าเกินกว่า ๓๐ นาทีคณะกรรมการผู้ตัดสิทธิ์ในการประกวดโยมีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น  

๕. คณะกรรมการจัดการประกวด ขอสงวนสิทธ์การคืนหลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวดทุกคน 

๖. ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการประกวดและการตันสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดและ

เด็ดขาดจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

๗. จ านวนสมาชิกในวงไม่เกิน ๒๐ คน (รวมนักแสดงประกอบ)      

๘. ให้ใช้การแสดงประกอบเพลง หรือจินตลีลาที่สอดคล้องกับบทเพลง โดยมีลีลาท่าทางที่ เหมาะสมกับ 

บทเพลง งดใช้ (๑.) ท่าเตะขาสูง (๒.) ท่าทาง ค าพูด ที่ไม่เหมาะกับการแสดง หรือการแสดงที่สะท้อน

ถึงการไม่ส ารวม  



การแข่งขันรอบคัดเลือก  

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระดับเยาวชนอายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์  

เริ่มรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. และเริ่มแข่งขันวงแรกเวลา ๑๘.๐๐น เป็นต้นไป 

รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน   

๑. ส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน    

๒. เวลาที่ใช้แข่งขัน ไม่เกิน ๓๐ นาที (รวมการทดสอบเสียงและจับเวลาเมื่อพิธีกร ประกาศชื่อวงผู้เข้า

แข่งขันจบลง)   

๓. เพลงที่ใช้แข่งขัน เพลงบังคับ (เพลงที่เกี่ยวกับจังหวัดนครพนม หรือ มีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ าโขง)   

๑ เพลง และเพลงถนัด ๑ เพลง (ไม่ก าหนดเพลงช้า หรือเพลงเร็ว)    

๔. ต้องแสดงสดห้ามใช้โปรแกรม หรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติ    

๕. สมาชิกในวงต้องเป็นนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกันและก าลังศึกษาอยู่เท่านั้น โดยผู้อ านวยการเป็นผู้  

ลงนามรับรอง  

๖. วงดนตรีลูกทุ่งทุกวงต้องมีเครื่องดนตรีตามมาตรฐานองค์ประกอบของวงดนตรีลูกทุ่ง  

๗. ผู้แข่งขันจะต้องจับฉลาก เพ่ือเรียงล าดับการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน ๓๐ นาที   

๘. วงดนตรีลูกทุ่งทุกวงต้องน าอุปกรณ์เครื่องดนตรีมาเอง  

๙. สมาชิกทุกคนต้องมีรายชื่อตามใบสมัครที่ยื่นมา  

๑๐. สมาชิกคนใดคนหนึ่ง หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามก าหนด คณะกรรมการจัดการประกวดหรือ

คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์จากการประกวดทั้งวงทันที  

๑๑. ไม่อนุญาตให้ใช้ฉากทุกชนิดในการแข่งขัน (ฉากหมายถึง อุปกรณ์ทุกชนิด ที่วางอยู่บนเวทีตลอดเพลง)    

๑๒. ไม่อนุญาตให้น าพระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระบรมสาทิสลักษณ์ มาใช้ในการประกอบเพลง    

๑๓. ทุกวงที่เข้าประกวดต้องส่งเนื้อร้องเพลงให้กรรมการก่อนขึ้นท าการประกวด 

เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนนแยกออกดังนี้     

๑. ทักษะทางด้านดนตรีความกลมกลืน และความสมดุลของเครื่องดนตรี      ๓๕ คะแนน     

๒. การถ่ายทอดอารมณ์          ๓๕ คะแนน      

๓. ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบความเหมาะสมการแสดงประกอบเพลง    ๓๐ คะแนน    

๔. ในกรณีที่วงดนตรีที่เข้าประกวดใช้เวลาเกิน การตัดสินคะแนนจะตัดคะแนนสุทธินาทีละ ๒ คะแนน 

เศษของนาทีที่คิดเป็น ๑ นาที การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินและกรรมการผู้จัดประกวด 

ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 



๕. ครูผู้ควบคุมวงสามารถไปแนะน าการมิกส์เสียงกับเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงได้ เพ่ือให้เข้ากับการเล่นของผู้

เข้าประกวด 

๖. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมไมโครโฟนไว้ ๒ ชุด โดยแยกเป็นไมโครโฟนนักร้อง ๒ ตัวและ

ไมโครโฟนพิธีกร ๒ ตัว 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

จัดการประกวดในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ชิงชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเริ่มประกวดเวลา 

๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป 

รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน   

๑. ส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน    

๒. เวลาที่ใช้แข่งขัน ไม่เกิน ๓๐ นาที (รวมการทดสอบเสียงและจับเวลาเมื่อพิธีกร ประกาศชื่อวงผู้เข้า

แข่งขันจบลง)   

๓. เพลงที่ใช้แข่งขัน เพลงบังคับ (เพลงลูกทุ่ง-หมอล า ) เพลงช้า ๑ เพลง และ เพลงเร็ว ๑ เพลง    

๔. ต้องแสดงสดห้ามใช้โปรแกรม หรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติ    

๕. สมาชิกในวงต้องเป็นนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกันและก าลังศึกษาอยู่เท่านั้น โดยผู้อ านวยการเป็นผู้ 

ลงนามรับรอง  

๖. วงดนตรีลูกทุ่งทุกวงต้องมีเครื่องดนตรีตามมาตรฐานองค์ประกอบของวงดนตรีลูกทุ่ง  

๗. ผู้แข่งขันจะต้องจับฉลาก เพ่ือเรียงล าดับการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน ๓๐ นาที   

๘. วงดนตรีลูกทุ่งทุกวงต้องน าอุปกรณ์เครื่องดนตรีมาเอง  

๙. สมาชิกทุกคนต้องมีรายชื่อตามใบสมัครที่ยื่นมา  

๑๐. สมาชิกคนใดคนหนึ่ง หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามก าหนด คณะกรรมการจัดการประกวดหรือ

คณะกรรมการตัดสินมีสิทธ์ตัดสิทธ์จาการประกวดทั้งวงทันที  

๑๑. ไม่อนุญาตให้ใช้ฉากทุกชนิดในการแข่งขัน (ฉากหมายถึง อุปกรณ์ทุกชนิด ที่วางอยู่บนเวทีตลอดเพลง)    

๑๒. ไม่อนุญาตให้น าพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ มาใช้ในการประกอบเพลง    

๑๓. ทุกวงที่เข้าประกวดต้องส่งเนื้อร้องเพลงให้กรรมการก่อนขึ้นท าการประกวด 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนนแยกออกดังนี้     

๑. ทักษะทางด้านดนตรีความกลมกลืน และความสมดุลของเครื่องดนตรี      ๓๕ คะแนน     

๒. การถ่ายทอดอารมณ์          ๓๕ คะแนน      

๓. ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบความเหมาะสมการแสดงประกอบเพลง    ๓๐ คะแนน    

๔. ในกรณีที่วงดนตรีที่เข้าประกวดใช้เวลาเกิน การตัดสินคะแนนจะตัดคะแนนสุทธินาทีละ ๒ คะแนน

เศษของนาทีที่คิดเป็น ๑ นาที การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินและกรรมการผู้จัดประกวดถือเป็นที่

สิ้นสุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

๕. ครูผู้ควบคุมวงสามารถไปแนะน าการมิกส์เสียงกับเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงได้ เพ่ือให้เข้ากับการเล่นของผู้

เข้าประกวด 

๖. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมไมโครโฟนไว้ ๒ ชุด โดยแยกเป็นไมโครโฟนนักร้อง ๒ ตัวและ

ไมโครโฟนพิธีกร ๒ ตัว 

รับสมัคร  

ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์ เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๓ ถนน ชยางกูร 
ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ หรือทาง เพจ Facebook  ของ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาลัยนครพนม โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ที่ อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๑๖-๕๙๑๙ 

 


