ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุทธศักราช ๒๕๖๔
“รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”
-----------------------------------------------กรมส่ งเสริมวัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม กำหนดจัด กำรประกวดดนตรีและกำรแสดงพื้นบ้ำน
ถ้ ว ยพระรำชทำนสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐำธิ ร ำชเจ้ ำ กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำฯ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี
พุทธศักรำช ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ๔ ภำค ตำมรำยละเอียด ดังนี้
๑. ประเภทการประกวด
๑.๑ กำรประกวดดนตรีพื้นบ้ำน
๑.๒ กำรประกวดกำรแสดงพื้นบ้ำน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๒.๑ นักดนตรี นักร้อง และนักแสดง อำยุไม่เกิน ๒๕ ปี ทั้งนี้ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
๒.๒ นักดนตรี นักร้อง ประเภทดนตรีพื้นบ้ำน คณะละ ๓ – ๑๐ คน
๒.๓ นักแสดง ประเภทกำรแสดงพื้นบ้ำน คณะละ ๓ – ๖ คน
๓. การแสดง
๓.๑ ประเภทดนตรีพื้นบ้ำน กำรบรรเลงและกำรขับร้อง แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมดนตรี
ของแต่ละภำคหรือกลุ่มชำติพันธุ์ภำคนั้นๆ ยกตัวอย่ำงเช่น
- ภำคเหนื อ เช่ น วงสะล้ อ ซึ ง วงปี่ จุ ม วงกลองชนิ ด ต่ ำ งๆ วงมั ง คละ เป็ น ต้ น โดยสำมำรถ
ประยุกต์ได้ตำมควำมเหมำะสม
- ภำคกลำง เช่น วงปี่พำทย์ วงเครื่องสำย วงกลองยำว แตรวง วงดนตรี กลุ่มชำติพันธุ์ในแถบ
ภำคกลำง เป็นต้น โดยสำมำรถประยุกต์ได้ตำมควำมเหมำะสม
- ภำคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ เช่น วงโปงลำง วงพิ ณ แคนซอ วงกรัน ตรึม วงเจรียง วงมโหรี
อีสำนใต้ วงดนตรีโครำช วงกลองชนิดต่ำงๆ หรือเครื่องดนตรีกลุ่มชำติพันธุ์ เป็นต้น โดยสำมำรถประยุกต์ได้
ตำมควำมเหมำะสม
- ภำคใต้ เช่น วงโนรำห์ วงหนังตะลุง วงรองเง็ง วงทับยำว เป็นต้น โดยสำมำรถประยุกต์ได้
ตำมควำมเหมำะสม
ก ำรแ ส ด งป ระเภ ท ด น ต รี พื้ น บ้ ำน มี บ ท ร้ อ งที่ มี เนื้ อ ห ำเทิ ด พ ระเกี ย รติ ส ม เด็ จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยให้ปรำกฏในช่วงใดช่วงหนึ่งของกำรแสดงตำมควำมเหมำะสม

/๓.๒ ประเภท...

-2๓.๒ ประเภทกำรแสดงพื้นบ้ำน ผู้เข้ำประกวดจะต้องสร้ำงสรรค์ ชุดกำรแสดงที่ บ่งบอกถึง
อัตลักษณ์ ของวิถีชีวิต ควำมเชื่อ พิธีกรรม วรรณคดี วรรณกรรม ประเพณี หรือเป็นกำรแสดงที่สื่อให้เห็น ถึง
อัตลักษณ์ของแต่ละภำคหรือกลุ่มชำติพันธุ์นั้นๆ อย่ำงมีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องกันลงตัว
ทั้งนี้ต้องอยู่ในจำรีตและไม่ผิดขนบธรรมเนียมกำรปฏิบัติของกำรแสดงพื้นบ้ำนแต่ละภูมิภำค เป็นกำร
แสดงที่ป ระยุ กต์ขึ้น ใหม่ โดยสำมำรถใช้เพลงประกอบกำรแสดง ( Backing Track) หรือใช้ เสี ยงเทคนิค พิเศษ
ประกอบ หรืออำจมีกำรใช้เครื่องดนตรีบำงชิ้นประกอบกำรแสดงได้
กำรประกวดประเภทกำรแสดงพื้นบ้ำน มีเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐำ ธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยให้ปรำกฎ
ในช่วงใดช่วงหนึ่งของกำรแสดงตำมควำมเหมำะสม
๓.๓ ใช้เวลำในกำรแสดง ๕ - ๗ นำที
๔. เกณฑ์การตัดสิน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ ประเภทดนตรีพื้นบ้ำน
(๑) กำรบรรเลง (เทคนิคกำรบรรเลง ควำมไพเรำะ เสี ยงและควำมกลมกลืนของ
เครื่องดนตรี) ๓๐ คะแนน
(๒) กำรขับร้อง (บทประพันธ์ ควำมกลมกลืน ควำมไพเรำะ น้ำเสียง กลวิธีกำรร้อง
อักขระ อำรมณ์) ๓๐ คะแนน
(๓) กำรสร้ำงสรรค์ (แนวคิด วิธีนำเสนอ กำรเรียบเรียงเสียงประสำน และสำมำรถนำ
เครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ มำสร้ำงสรรค์เพื่อให้เกิดควำมไพเรำะและเหมำะสม) ๓๐ คะแนน
(๔) กำรแต่งกำย ๑๐ คะแนน
๔.๒ ประเภทกำรแสดงพื้นบ้ำน
(๑) กำรแสดง (กระบวนท่ำรำ ควำมพร้อมเพรียง อำรมณ์นักแสดง ควำมสอดคล้อง
ควำมสวยงำม ควำมสมบูรณ์ในกำรแสดง) ๒๕ คะแนน
(๒) ดนตรีประกอบกำรแสดง (ควำมสอดคล้องดนตรี ควำมไพเรำะ กำรเรียบเรียง
เสียงประสำน เนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดง) ๒๕ คะแนน
(๓) กำรสร้ำงสรรค์ (แนวควำมคิด กำรออกแบบ วิธีนำเสนอ) ๒๕ คะแนน
(๔) กำรแต่งกำยและอุปกรณ์ ประกอบกำรแสดง (ควำมเหมำะสมกับชุดกำรแสดง
กำรใช้อุปกรณ์ ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับเนื้อหำกำรแสดง) ๒๕ คะแนน
๔.๓ ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ คณะนักแสดงและคณะนักดนตรี ที่มีควำมประสงค์จะสมั ครเข้ำร่วมประกวด ต้องยื่น
ใบสมัครตำมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนด พร้อมแนบเอกสำรดังนี้
(๑) คณะนั กแสดงและคณะนักดนตรีต้อ งมีชื่อ นำมสกุ ล ตรงตำมบั ตรประจำตั ว
ประชำชน โดยให้มีชื่อในกำรสมัครได้เพียง ๑ ชุดกำรประกวดเท่ำนั้น
(๒) คณะผู้ประกวดจะต้องส่งคลิปวีดิโอ มีควำมยำวกำรแสดงไม่ต่ำกว่ำ ๕ นำที และ
ไม่เกิน ๗ นำที (คลิปวิดโี อที่ส่ง ต้องมีขนำดไม่เกิน ๑๐ GB ควำมละเอียดระดับ HD)

/๕.๒ เงื่อนไข...

-3๕.๒ เงื่อนไขในกำรสมัครเข้ำร่วมประกวด
(๑) คณะนักแสดงและคณะนักดนตรีสำมำรถส่งเข้ำประกวดได้ทุกภำค
(๒) คลิ ป วิดีโอที่ส่ งเข้ำประกวด จะต้องเป็นกำรบั นทึ กกำรแสดงสด โดยสำมำรถ
ตัดต่อให้มีควำมสมบูรณ์และดูสวยงำมได้
(๓) ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้ำนเนื้อหำ ภำพ เสียง คลิป
ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในกำรผลิตผลงำน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทำงปัญญำ
ในกรณีที่มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
(๔) ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรพบว่ ำ ผู้ เข้ ำรอบหรือ ผู้ ที่ ได้ รับ รำงวั ล ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม
หลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีกำรแอบอ้ำง หรือ คัดลอกผลงำนจำกผู้อื่น คณะกรรมกำรสำมำรถตัดสิทธิ์ผู้
เข้ำรอบ หรือผู้ที่ได้รับรำงวัลออกได้ทันที และผู้เข้ำรอบหรือผู้ที่ได้รั บรำงวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำเสียหำย ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ทั้งนี้หำกภำยหลังพบว่ำ ผู้ได้รับรำงวัล ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้ำงต้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำมำรถ
เรียกคืนถ้วยรำงวัลและเงินรำงวัล
(๕) ผลงำนของผู้ประกวดทุกชิ้นที่ส่งเข้ำประกวดหรือได้รับรำงวัล ถือเป็น กรรมสิทธิ์
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๖. เงินรางวัลที่ได้รับ
๖.๑ กำรประกวดประเภทดนตรีพื้นบ้ำน
(๑) รำงวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และเงินรำงวัล ๕๐,๐๐๐ บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
จำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๒) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับถ้วยเกียรติยศจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
วัฒนธรรม และเงินรำงวัล ๔๐,๐๐๐ บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๓) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับถ้วยเกียรติยศจำกปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
และเงินรำงวัล ๓๐,๐๐๐ บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๔) คณะที่ผ่ำนเข้ำรอบคัดเลือกจำนวน ๒๐ คณะ ได้รับเงินรำงวัล ๑๐,๐๐๐ บำท
(หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)
๖.๒ กำรประกวดประเภทกำรแสดงพื้นบ้ำน
(๑) รำงวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และเงินรำงวัล ๕๐,๐๐๐ บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
จำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๒) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับถ้วยเกียรติยศจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
วัฒนธรรม และเงินรำงวัล ๔๐,๐๐๐ บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๓) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับถ้วยเกียรติยศจำกปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
และเงินรำงวัล ๓๐,๐๐๐ บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๔) คณะที่ผ่ำนเข้ำรอบคัดเลือกจำนวน ๒๐ คณะ ได้รับเงินรำงวัล ๑๐,๐๐๐ บำท
(หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)

/7.กำหนดกำร...

-4๗. กาหนดการสมัครและส่งคลิปวีดิโอ ดังนี้
รายละเอียด

ระยะเวลา

๑. เปิดรับสมัครและส่งคลิปวิดีโอ

วันที่ ๑๓ - ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๔

๒. ประกำศผลผู้ผ่ำนเข้ำรอบคัดเลือก ๔๐ คณะ

วันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔

๓. ประกำศผลกำรประกวด ผ่ำนทำง
Live Facebook Fanpage "อีเว้นท์ WORK WORK“

วันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๖๔

๘. การสมัครและส่งคลิปวีดิโอ
8.๑ กำรสมั ค ร และส่ งคลิ ป วีดิ โ อ คณะผู้ ป ระกวดต้ อ งกรอกข้ อ มู ล กำรสมั ค รให้
ครบถ้วน และส่งคลิปวิดีโอ ได้ที่ https://forms.gle/5HPXCogTo7151kY57 หรือ
8.๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรประกวด
ตำมควำมเหมำะสม
............................................................................

