
                                                       
 

ประกาศส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เรื่อง  การประกวดเป่าปี่ภาคใต้ 

 ……………………………………………………….. 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ก าหนดจัด โครงการสัมมนาและ
ประกวดปี่ภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๕๙  ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ณ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ภาคใต้ เพื่อจัดท ามาตรฐานและคุณภาพดนตรีพื้นบ้านประเภทปี่ภาคใต้ และเพ่ือยกย่องผู้ที่มีความสา มารถใน
การเป่าปี่ภาคใต้   

ในการนี้  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดการ ประกวดเป่าปี่ภาคใต้  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ จึงมีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวด โดยก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดตาม
รายละเอียดดังนี้ 

๑.  ประเภทการประกวดเป่าปี่  แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ  
 ๑)  ระดับเยาวชน  
 ๒)  ระดับบุคคลทั่วไป  

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด  
 ๑)  ระดับเยาวชน  (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี นับถึงวันประกวด) 

๒)  ระดับบุคคลทั่วไป  (ไม่จ ากัดอายุ) 
๓)  ส่งเข้าประกวดในนามของโรงเรียน, หน่วยงาน, นักดนตรีอิสระ และบุคคลทั่วไป 
๔)  ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศท่ีมหาวิทยาลัยจัดในประเภทเดียวกัน 

๓.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
๑)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒)  ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. วัน เวลา และสถานที่ประกวดประกวด 

         ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - รายงานตัวทั้งระดับเยาวชนและบุคคลทั่วไป 
 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. - รับฟังเกณฑ์การประกวดและค าแนะน าจากคณะกรรมการ 
 เวลา ๑๐.๐๐ น.   - เริ่มประกวดระดับเยาวชน 
     -   แจ้งผลการตัดสินการประกวดระดับเยาวชน 



 เวลา ๑๓.๐๐ น.             -  เริ่มประกวดระดับบุคคลทั่วไป 
                                                     - แจ้งผลการตัดสินการประกวดระดับบุคคลทั่วไป 
 เวลา ๒๐.๐๐ น.                       - รับโล่และรางวัลการประกวด  ณ เวทีกลาง  งานวัฒนธรรม      
                                                        สัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
          หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน  

๑) น้ าเสี่ยงปี่     ๒๐  คะแนน  
๒) เป่าถูกตามเพลงที่ก าหนดไว้  ๒๐  คะแนน 
๓) จังหวะในการเป่าปี่    ๒๐  คะแนน 
๔) ห้ามเป่าปี่เกิน ๓ เที่ยวเพลง  ๒๐  คะแนน 
๕) ลักษณะท่านั่งเป่าปี่             ๒๐  คะแนน 

    รวมคะแนน     ๑๐๐  คะแนน    
 
๖.  เพลงบังคับส าหรับผู้เข้าประกวดเป่าปี่ (ทั้ง ๒ ระดับ)  
     ๖.๑. เพลงบังคับระดับเยาวชน 

๑) เพลงนางครวญ เป่า ๑ เที่ยวเพลง 
๒) เพลงคางคกปากสระ เป่า ๓ เที่ยวเพลง  
๓) เพลงที่ผู้เข้าประกวดถนัด ไม่บังคับ เป่า ๓ เที่ยวเพลง  

     ๖.๑. เพลงบังคับระดับประชาชนทั่วไป 
             ๑)  เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เป่า ๑ เที่ยวเพลง 
             ๒)  เพลงแขกหนัง เป่า ๓ เที่ยวเพลง 
             ๓)  เพลงที่ผู้เข้าประกวดถนัด ไม่บังคับ เป่า ๓ เที่ยวเพลง 
 
๗.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวด 

๑) ต้องน าปี่ ขนาด ๔๒ เซนติเมตร มาเอง  
๒) ต้องน าลิ้นปี่มาเอง 

 
๘. รางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวด  

๑)  รางวัลระดับเยาวชน  
-  รางวัลปี่ทอง  ได้รับโล่ และเงินรางวัล  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท 
-  รางวัลปี่เงิน  ได้รับโล่ และเงินรางวัล  จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท 
-  รางวัลปี่ทองแดง ได้รับโล่ และเงินรางวัล  จ านวน  ๒,๕๐๐  บาท 

๒)  ระดับบุคคลทั่วไป  
-  รางวัลปี่ทอง  ไดร้ับโล่ และเงินรางวัล  จ านวน  ๘,๐๐๐  บาท 
-  รางวัลปี่เงิน  ได้รับโล่ และเงินรางวัล  จ านวน   ๖,๐๐๐  บาท 
-  รางวัลปี่ทองแดง ไดร้ับโล่ และเงินรางวัล  จ านวน   ๔,๐๐๐ บาท 

          ๓) เงาเสียงศิลปินแห่งชาติ 
                     - รางวัลพิเศษ               ไดร้ับโล่ และเงินรางวัล  จ านวน   ๓,๕๐๐ บาท 



 

๙. การเข้ารับรางวัล  
ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกประเภท  เข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ เวทีกลางงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

  หมายเหตุ   ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

 (นายโอภาส  อิสโม) 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



 


