
กติกาการประกวดดนตรีไทย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 
กติกาการประกวดบรรเลงและขับร้อง 

ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายระดับมัธยมศกึษา เพลงไทยดําเนินดอย อัตรา ๒ ชั้น 
 

๑.วงดนตรี กําหนดให้เป็นวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย 
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีและขับร้องดังน้ี 
๑.ระนาดเอก     ป่ีพาทย์  (ตีด้วยไม้นวม)  ๑  ราง 
๒.ระนาดทุ้ม     ป่ีพาทย์  (ตีด้วยไม้นวม)  ๑  ราง 
๓.ฆ้องวงใหญ่     ป่ีพาทย์  (ตีด้วยไม้นวม)  ๑  วง 
๔.ขลุ่ยเพียงออ         ๑  เลา 
๕.ซอด้วง         ๑  คัน 
๖.ซออู้          ๑  คัน 
๗.จะเข้           ๑  ตัว 
๘.กลองแขก (ตัวผู้)        ๑  ใบ 
๙.กลองแขก (ตัวเมีย)        ๑  ใบ 
๑๐.ฉิ่ง               ๑  คู ่
๑๑.กรับพวง         ๑  อัน 
๑๒.ขับร้อง         ๑  คน 
 
 

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดประเภทวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา อายุไม่
เกิน ๑๙ ปีบริบูรณ์ ไม่จํากัดเพศ วงหน่ึงให้ส่งช่ือได้ไม่เกิน ๑๖ คน เป็นผู้บรรเลงและขับร้องจริง ๑๒ คน 
สํารอง ๔ คน  เมื่อผู้สมัครส่งช่ือสังกัดวงใดแล้วต้องสังกัดวงเดียวเท่าน้ัน  และสามารถสับเปลี่ยนหน้าที่สําหรับ
บรรเลงเครื่องดนตรีชนิดใดก็ได้ภายในวงเดียวกัน การบรรเลงเป็นแบบฉบับวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายอัน
พึงปฏิบัติตามกรอบประเพณีของดุริยางคศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 



๓.เพลงประกวด การประกวดกําหนดข้อบังคับต่อไปน้ี 
รอบคัดเลือก 

ให้ทุกวงบรรเลง เพลงไทยดําเนินดอย อัตรา ๒ช้ัน โดยมีเครื่องดนตรี และนักดนตรีบรรเลงบันทึกภาพ 
และเสียงครบถ้วนลง  DVD หรือ VCD อย่างสมบูรณ์ชัดเจน (ไม่อนุญาตให้ตัดต่อแต่งภาพและเสียงทุกกรณี) 
ส่งไปยัง  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่อยู่ ๙ ถนน แจ้งวัฒนะ 
แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ อย่างช้าภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ทั้งน้ีผู้สมัครจากต่างจังหวัดจะต้องส่งไปรษณีย์ด่วน ระบบ EMS เท่าน้ัน โดยจะถือตามวันและเวลาที่
ประทับตรารับ ณ  ที่ทําการไปรษณีย์ 

คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกวงดนตรีที่ผ่านเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ไว้จํานวน ๕ วง และ
จะแจ้งให้วงที่ผ่านการคัดเลือกทราบภายในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
รอบชิงชนะเลิศ 
 วงที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ  จะต้องบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ณ หอประชุมพิฆเนศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.  โดยกําหนดให้
ทุกวงใช้เครื่องดนตรีของคณะกรรมการกลาง  ซึ่งจัดเตรียมเครื่องดนตรีทุกชนิดไว้ให้บรรเลงแข่งขันในการ
ประกวดครั้งน้ี (ยกเว้นไม้ตี)  โดยมีข้อกําหนดให้ทุกวงบรรเลง เพลงไทยดําเนินดอย อัตรา ๒ ช้ัน ตามโน้ต
ทํานองหลัก และบทขับร้องที่กําหนดให้  
 
การปรับโทษหนัก 
๑.บรรเลงผิดทาํนองหลักหรือขับร้องผิดเน้ือร้องของคณะกรรมการฯ ที่กําหนดให้ 
๒.บรรเลงหรือขับร้องไม่จบเพลง หรือหยุดการบรรเลงโดยเริ่มนับจากหน้าทับที่ ๒ เป็นต้น หรือบรรเลง และ      
ขับร้องล้ม 
๓.การบรรเลงหรือขับร้องไม่ราบรื่น  ไม่สามารถรักษาเสียงให้เกิดความไพเราะได้  เช่น 
กรณีตะก่ัวถ่วงเสียงหลุด สายซอ จะเข้ขาด ฯลฯ เครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหน่ึง 
๔.บรรเลงหรือขับร้องผิดเพลงตามกติกาประกวด 
 
การปรับโทษเบา 
๑.การบรรเลงหรือขับร้องเพลงเพ้ียนเสียง เพียงเล็กน้อย 
๒.การบรรเลงหรือขับร้อง พลาดลูกพลาดเสียงเพียงเล็กน้อย 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
๑.การบรรเลงเพลงประกวด และการขับร้อง ห้ามดูโน้ตเพลงและบทขับรอ้ง อนุญาตให้ตรวจทดลองความ  
พร้อมของเคร่ืองดนตรีก่อนประกวด ไม่เกิน ๕ นาท ี
๒.เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายและขลุ่ยมเีครื่องกลางให้  หรืออนุญาตให้นําเคร่ืองดนตรีมาเองได้ 
(สายซอต้องเป็นสายไหม) 
๓.ผู้ประกวดที่กําลังศึกษาในสถาบันต่างๆให้แต่งกายเข้าประกวดชุดนักเรียน 
๔.มีอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าประกวด และเจ้าหน้าที่รอบชิงชนะเลิศ จํานวน ๒๕ ชุด    
๕.สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๐๒-๕๒๒-๖๖๐๗ (นาย พันธกานต์ แสงอ่อน๐๘๗-๙๒๙-๙๗๘๖) 
๖.เง่ือนไข และวิธีการสมัครเข้าประกวด  ให้ผู้สมัครแจ้งยืนยันการสมัครเข้าประกวด (ตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการฯ จัดส่งให้)  สง่ไปรษณีย์ด่วน  ระบบ EMS เท่าน้ัน  มาที ่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร
เรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่อยู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
๑๐๒๒๐  โดยจะถือตามวัน และเวลาที่ประทับตรารับ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ 
 
รางวัลแบง่เปน็ ๓ ประเภท 
๑.รางวัลการประกวดดนตรีไทยวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครือ่งสายระดับมัธยมศึกษา (เพลงไทยดําเนินดอย) 
รางวัลชนะเลิศ   
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พร้อมเกียรติบัตรทั้งวง  เงินรางวัล  ๓๐,๐๐๐  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับที่ ๑ 
ถ้วยรางวัลสภาสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
พร้อมเกียรติบัตรทั้งวง  เงินรางวัล  ๒๕,๐๐๐  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับที่ ๒ 
ถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
พร้อมเกียรติบัตรทั้งวง  เงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐  บาท 
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
พร้อมเกียรติบัตรทั้งวง  เงินรางวัลละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
รวมเป็นเงินรางวัลในการประกวดทั้งสิ้น     ๙๕,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 



๒.ประเภทผู้บรรเลง และขับร้องเพลงไทยดีเด่น เพลงไทยดําเนินดอย อัตรา ๒ ช้ัน 
 เกียรติบัตรผู้บรรเลงระนาดเอกดีเด่น   
 เกียรติบัตรผู้บรรเลงระนาดทุ้มดีเด่น   
  เกียรติบัตรผู้บรรเลงฆ้องวงใหญ่ดีเด่น  
  เกียรติบัตรผู้บรรเลงขลุ่ยเพียงออดีเด่น  
 เกียรติบัตรผู้บรรเลงซอด้วงดีเด่น  
 เกียรติบัตรผู้บรรเลงซออู้ดีเด่น 
 เกียรติบัตรผู้บรรเลงจะเข้ดีเด่น  

เกียรติบัตรผู้บรรเลงกลองแขกตัวผู้ดีเด่น  
เกียรติบัตรผู้บรรเลงกลองแขกตัวเมียดีเด่น  
เกียรติบัตรผู้บรรเลงฉิ่งดีเด่น  
เกียรติบัตรผู้บรรเลงกรับพวงดีเด่น  
เกียรติบัตรผู้บรรเลงขับร้องดีเด่น 

 
๓.ประเภทครูผู้สอนดีเด่น (เฉพาะวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจํานวน ๕ วง) 
 เกียรติบัตรครูผู้สอนประเภทบรรเลง และขบัร้องดีเด่น 

รวมวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ดีเด่นรอบชิงชนะเลิศ 
 


