ระเบียบการประกวดกลองยาวอีสาน ประเภท ประชาชนทั่วไป
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจาปี ๒๕๕๖๕
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว

--------------------๑. ประเภทของการประกวด
- ประชาชนทั่วไป ไม่จากัดอายุ
๒. เกณฑ์กติกาในการประกวด
๒.๑ เป็นคณะกลองยาวตามรูปแบบอีสาน และมีผู้เล่น ผู้แสดงไม่จากัดเพศวัยและวัย เครื่องดนตรี และ
นักแสดง ประกอบด้วย
๒.๒ เครื่องดนตรี
(๑) กลองยาว
จานวน ๑๒ - ๑๖ ใบ
(๒) กลองรามะนา จานวน ๔ – ๖ ใบ
(๓) ดนตรีเครื่องประดับจังหวะ ฉาบใหญ่, ฉาบเล็ก, ฉิ่ง จานวน ๖ –๑๐ คู่
(๔) เครื่องดนตรีอีสานประเภทอื่น เช่น พิณ แคน ซอ โหวด กั้บแก้บ ฆ้อง เป็นต้น มีได้ตามความ
เหมาะสม
(๕) เครื่องดนตรีสากล เบส คีย์บอร์ด กลองสโลว์ (Marching Tom)
(๖) นักแสดงหรือผู้ฟ้อนประกอบกลองยาว จานวน ๑๐-๑๖ คน
(๗) เวลาที่ใช้ในการประกวด ๑๗ - ๒๐ นาที จะเริ่มจับเวลาเมื่อคณะกลองยาวอยู่บนเวทีให้สัญญาณ
พร้อมแสดงและสิ้นสุดเมื่อคณะกลองยาวจบการแสดง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่เตือนเมื่อหมดเวลา
(๘) การแต่งกาย ให้มีลักษณะเป็นรูปแบบอีสาน สุภาพ เรียบร้อย มีเครื่องประดับตามความเหมาะสม
(๙) เครื่องขยายเสียงสาหรับกลองยาว พร้อมตกแต่งให้สวยงาม (ถ้ามี)
(๑๐) ก่อนการแสดงบนเวทีให้แนะนาคณะกลองยาวและลายกลองที่จะบรรเลงด้วย (ไม่เกิน ๒ นาที)
๓. เกณฑ์การตัดสิน (๑๐๐ คะแนน)
๓.๑ ลีลา ท่าทางการแสดงวงกลองยาว ดนตรี การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความต่อเนื่องและมีความหลากหลายของลายเพลงกลอง
๓๐ คะแนน
๓.๒ เสียง จังหวะ ทานองและลายเพลงของวงกลองยาว กลมกลืน ไพเราะ
๓๐ คะแนน
๓.๓ การฟ้อนราประกอบกลองยาว
๑๐ คะแนน
๓.๔ การแต่งกาย,การประดับกลอง และดนตรีเครื่องประดับจังหวะ สวยงาม
เหมาะสมตามวัฒนธรรมวงกลองยาวพื้นเมืองอีสาน
๑๐ คะแนน
๓.๕ จานวนกลองและดนตรีเครื่องประดับจังหวะเป็นไปตามเกณฑ์กติกาที่กาหนด
๑๐ คะแนน
๓.๖ การตรงต่อเวลาในการแสดงบนเวทีตามที่กาหนดไว้และการมีส่วนร่วมของผู้ชม
๑๐ คะแนน

๔. รางวัลการประกวด
การประกวดกลางยาวอีสาน ประเภทประชาชน มีรางวัลดังนี้
๔.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- ผู้ส่าราชการจังหวัดขอนแก่น เกียรติบัตร และเงินรางวัล จานวน ๓๐,๐๐๐ .บาท
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัล จาก
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกียรติบัตร และเงินรางวัล จานวน ๒๐,๐๐๐ .บาท
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจาก
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกียรติบัตร และ เงินรางวัล จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๔.๖ คณะกลองยาวอีสาน เข้าร่วมประกวด รอบแรก ที่มีคุณสมบัติตามกติกา มีค่าพาหนะให้
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกวง
๕. หลักฐานการสมัคร
วงกลองยาวอีสาน ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการประกวด ดังนี้
๕.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
๕.๒ สาเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าคณะ/วงกลองยาว จานวน ๑ ชุด
๕.๓ สาเนาเนื้อเพลง/ลายกลองยาวที่ใช้ในการประกวด จานวน ๑ ชุด
๖. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (รับจานวนจากัด ๑๐ คณะเท่านั้น)
ยื่นใบสมัครเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่ บัดนี้ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รศ.ดร.วิทยา ทองดี มือถือ ๐๘๑-๕๙๒๘๘๖๒, นายธนรัฐ อดทน มือถือ ๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗
การยื่นสมัคร เมื่อพ้นกาหนดเวลารับสมัคร หากหลักฐานการสมัครของวงกลองยาวอีสานวงใดไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กติกาในการประกวด ถือว่าสละสิทธิ์ หรือหมดสิทธิ์ในการเข้าประกวด และ คณะกลอง
ยาวที่สมัครที่ได้รับการจัดตารางการประกวดแล้ว หากมาไม่ได้ตามวันเวลาที่กาหนด ให้แจ้งคณะกรรมการจัดการ
ประกวดทราบก่อนการประกวดภายใน ๗ วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
๗. วัน เวลา และสถานที่ทาการประกวด
๗.๑ รอบคัดเลือก คัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงที่สุดเข้ารอบชิงชนะเลิศจานวน ๓ ทีม
- ประกวดวันที่ ๔ ธันวาคม – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ เวทีคุ้มวัฒนธรรม เริ่มเวลา ๑๙.๐๐ น. (ลงทะเบียนและ
จับฉลากเวลา ๑๘.๓๐ น. การตรงต่อเวลามีผลต่อคะแนน)
๗.๒ รอบชิงชนะเลิศ
- ชิงชนะเลิศ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ เวทีคุ้มวัฒนธรรม เริ่มเวลา ๑๙.๐๐ น. (ลงทะเบียนและจับฉลาก
เวลา ๑๘.๓๐ น. การตรงต่อเวลามีผลต่อคะแนน)

---------------------------

ใบสมัคร
การประกวดกลองยาวอีสาน ประเภท ประชาชนทั่วไป
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจาปี ๒๕๕๖๕
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ข้าพเจ้า………………..............……………….นามสกุล……………………………….อายุ……………………ปี
บ้านเลขที่…………………หมู่………บ้าน……………………..........……………ถนน………………..………ตาบล….……..……………..
อาเภอ…………………………………..จังหวัด……………………………………………..รหัสไปรษณีย์…………………......................
โทรศัพท์……………………..……………….มือถือ………………………….……….e-mail .................................................
สมัครในนามสถานศึกษา/องค์กร/หมู่บ้าน…………………………………………………..................................................…
สถานที่ติดต่อสะดวกที่สุดบ้านเลขที่…………………หมู่………บ้าน……………………..........…………
ถนน………………………….…………………..อาเภอ……………………………..จังหวัด………………………………………..
รหัสไปรษณีย์……………...โทรศัพท์…………………………….มือถือ………………………….e-mail...........................……………
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดกลองยาวอีสาน ประเภทประชาชนทั่วไป ข้าพเจ้าได้อ่าน
เกณฑ์กติกาในการประกวดอย่างเข้าใจ และขอรับรองว่าวงกลองยาวอีสานของข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
กติกาในการประกวด ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ทุกประการ
และจะยอมรับการตัดสินเป็นสิทธิเด็ดขาดของ
คณะกรรมการตัดสิน พร้อมให้เขียนชื่อลงในเกียรติบัตรว่า…......................................……………………....................
หัวหน้าคณะ/วง
๑. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………มือถือ.....................................
๒. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………มือถือ.....................................

ลงชื่อ …………………………………………..
(…………………………………………………)
ตาแหน่ง .....................................................................
…………/……………………/…………………

