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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องหลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการการจัดประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียน
ภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และจัดท�ำหลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย
ผลการวิจยั พบว่า การจัดประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก จัดขึน้ เป็นครัง้ แรก
เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2522 โดยคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ศลิ ปะนาฏศิลป์และดนตรีไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ก�ำหนดวงดนตรีออกเป็น 2 ประเภทคือ วงอังกะลุงและ
วงเครื่องสายผสม และการประกวดตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึง 12 นั้นยังไม่ได้แบ่งระดับอายุของ
ผู้เข้าประกวด ซึ่งต่อมาได้แบ่งการประกวดออกเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในปี พ.ศ. 2557 การประกวด ฯ ครัง้ ที่ 34 มีการก�ำหนดการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภท วงดนตรี ได้แก่ วงอังกะลุง วงเครือ่ งสายผสม และวงปีพ่ าทย์ไม้นวม ประเภทเดีย่ ว
เครือ่ งดนตรี ได้แก่ การเดีย่ วขิม การเดีย่ วระนาดเอก การเดีย่ วจะเข้ เดีย่ วซอด้วง การเดีย่ ว
ขับร้อง การเดี่ยวระนาดทุ้ม และการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ซึ่งการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีนี้
ได้กำ� หนดให้ระดับประถมศึกษามีการบรรเลงขิมรวมเอาไว้อกี ด้วย ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา

การตัดสินการประกวดได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย
หลายท่าน ศิลปินแห่งชาติ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ ครูอาวุโส ท�ำให้การตัดสิน
มีความน่าเชือ่ ถือ อีกทั้งการจัดการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกฯ ได้
รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยให้แก่นกั เรียนมา
โดยตลอด การศึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์และการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรี
ไทย ฯ นัน้ ก�ำหนดจัดการสัมมนาเพือ่ ศึกษาแนวทางแก้ไข ปัญหาทีพ่ บจากการประกวด
ครัง้ ที่ 34 ปี พ.ศ. 2557 โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 19 ท่าน ปัญหาทีพ่ บแบ่งออกเป็นปัญหา
ด้านการจัดการ และปัญหาด้านการตัดสิน คณะกรรมการได้กำ� หนดแบบประเมินทีใ่ ช้ตดั สิน
ออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทการเดีย่ วเครือ่ งดนตรีและการเดีย่ วขับร้อง โดยการเดีย่ ว
เครื่องดนตรีพิจารณาจากบุคลิกมารยาท ท�ำนองเพลง ทักษะพื้นฐานและทักษะขั้นสูง
จังหวะและแนวการบรรเลง เม็ดพราย กลวิธแี ละสุนทรียะ การเดีย่ วขับร้องพิจารณาจาก
บุคลิกมารยาท ค�ำร้อง ท�ำนองร้อง กลวิธกี ารขับร้อง จังหวะและเสียง การตัดสินประเภท
วงดนตรีมกี ารแบ่งน�ำ้ หนักของคะแนนออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ การบรรเลงวงดนตรี การขับร้อง
และสุนทรียะ อีกทั้งยังมีการก�ำหนดข้อปฏิบัติของคณะกรรมการระหว่างการตัดสิน
เพือ่ ความเรียบร้อยในการด�ำเนินการตัดสินการประกวดอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: หลักเกณฑ์การตัดสิน การประเมินการบรรเลงดนตรีไทย การประกวดดนตรีไทย

Abstract

This research aims to study the history and development of the Thai Classical Music
Competition for Eastern Student, whose awards are supported by H.R.H. Princess
Sirindhorn. After that, the judgment criteria for the Thai music competition and
the result evaluation are analyzed. It is found that the first Eastern Thai Student Classical
Music Competition was organized in 1979 by the committee of Thai classical dance
and music public relations of Srinakharinwirot University, Bangsaen campus. At that
time, the musical band competitions were classified into the Angklung and the string
ensemble. While age categorization among participants was not considered by the
first 12 competitions, the classification into primary and secondary school levels was
introduced in the following years. The performance classification into music ensemble
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and instrumental solo was announced in 2013 eventually. Since the competition
committee included various Thai music experts, the judgment results were credible.
Additionally, the supported awards receiving from H.R.H. Princess Sirindhorn has
sustained the annual competition for 35 years continuously. As well, the seminar
results on problem solving of the recent 34th competition, in 2013, by 19 music masters
were examined thoroughly. Two types of problems were identified as managerial
and adjudicate problems. Afterwards, judging form for single instrument and vocal
performance are established. Furthermore, the music ensemble judging criteria consisting
of music performance, vocal and aesthetics are launched. Finally, the competition
committee regulations are inaugurated.
Keywords: Assessments, Evaluations of Thai Classical Music Playing, Thai Classical
Music Competition

บทน�ำ

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานส�ำคัญมีหน้าที่
ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการดนตรีไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
ของวงการดนตรีไทยแห่งภาคตะวันออก นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทย
ในระดับอุดมศึกษาแล้ว คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้จัดกิจกรรม
การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2558 การจัดการประกวดได้ดำ� เนิน
มาทั้งหมด 35 ครั้ง และได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2557 การจัดการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มกี ารจัดประเภท
การประกวดดนตรีรายการต่างๆ ทัง้ ประเภทวงดนตรี และประเภทเดีย่ วเครือ่ งดนตรี ได้แก่
วงปีพ่ าทย์ไม้นวม การเดีย่ วระนาดเอกไม้แข็ง วงเครือ่ งสายผสม วงอังกะลุง การบรรเลงขิม
การเดีย่ วฆ้องวงใหญ่ การเดีย่ วระนาดทุม้ การเดีย่ วจะเข้ การเดีย่ วขับร้อง และการเดีย่ วซอด้วง
การตัดสินการประกวดดังทีก่ ล่าวมาเป็นการตัดสินโดยผูท้ รงคุณวุฒทิ างดนตรีไทย
ซึ่งการประกวดครั้งที่ 34 ปี พ.ศ. 2557 นั้น มีรายนามของผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีไทย
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการ ในการตัดสินการประกวดวงดนตรีและเดี่ยวเครื่องดนตรี
หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย
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ประเภทต่างๆ จ�ำนวน 23 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
(ศาสตราภิชาน) อาจารย์เฉลิม ม่วงแพรศรี (ศิลปินแห่งชาติ) ครูลำ� ยอง โสวัตร ครูพฒ
ั นี
พร้อมสมบัติ ครูปบ๊ี คงลายทอง ครูไชยยะ ทางมีศรี ครูบญ
ุ ช่วย แสงอนันต์ อาจารย์สวิต
ทับทิมศรี รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ รองศาสตราจารย์อรวรรณ บรรจงศิลป
รองศาสตราจารย์วเิ ชียร อ่อนละมูล อาจารย์บรรเลง พระยาชัย รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ
วิสทุ ธิแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พงษ์ลดา
ธรรมพิทักษ์กุล ครูธัญทิพ คงลายทอง อาจารย์เอกสิทธิ์ การคุณี รองศาสตราจารย์
ดร.ข�ำคม พรประสิทธิ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.จตุพร สีมว่ ง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภัทระ คมข�ำ อาจารย์สนั ติ อุดมศรี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ธรณัส หินอ่อน และอาจารย์เมธี พันธุว์ ราทร
จากการอภิ ป รายในที่ ป ระชุ ม สรุ ป ผลการจั ด การประกวดดนตรี ไ ทยฯ ของ
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้ขอ้ สังเกตเกีย่ วกับปัญหาในการประกวดไว้หลายประการ ได้แก่
ปัญหาจากรายละเอียดของแบบให้คะแนนในการประกวดเดีย่ วเครือ่ งดนตรีทมี่ กี ารแบ่งช่อง
คะแนนย่อยมากจนเกินไป ปัญหาของการตัดสินการประกวดประเภทวงดนตรีในการให้
น�ำ้ หนักคะแนนระหว่างการขับร้องและการบรรเลงวงดนตรี รวมไปถึงเกณฑ์ในการตัดสิน
คะแนน ในกรณีทผี่ เู้ ข้าประกวดท�ำผิดกติกาว่าเข้าข่ายโทษสถานหนักหรือสถานเบา เป็นต้น
ประกอบกับการตัดสินการประกวดในแต่ละประเภท มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
จ�ำนวนมาก ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน เพื่อให้ผลของการตัดสิน
การประกวดด�ำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ได้มาตรฐาน มีความน่าเชือ่ ถือและเป็นทีย่ อมรับ
ของผูเ้ ข้าร่วมประกวด
อีกทัง้ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มียทุ ธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาผลงานการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและ
การแสดงบนรากวิถไี ทยทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ ทีม่ เี ป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์
เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ดา้ นดนตรีและการแสดง
บนรากวิถไี ทย ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้สามารถน�ำมาบูรณาการในด้านการเรียนการสอน การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
น�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนและสังคม สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาที่ 3 คือ
การยกระดับการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมเพือ่ อนุรกั ษ์ พัฒนา ส่งเสริม และสืบสาน
วัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทยสู่สากล และกลยุทธ์การพัฒนาที่ 4
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและชุมชนทั้งในและ
54
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ต่างประเทศ
ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนดการศึกษาเรือ่ ง “หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมิน
ผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย” ขึน้ โดยศึกษาจากฐานข้อมูลการประกวดดนตรี
ไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยบูรพา และจัดการสัมมนาโดยผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านดนตรี
ไทย เพือ่ สร้างหลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลทีไ่ ด้มาตรฐาน เป็นต้นแบบให้กบั
การประกวดดนตรีไทยทัว่ ประเทศ และรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารทางวิชาการเพือ่ พัฒนา
วิชาการดนตรีไทยต่อไป

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา (2532) ได้กล่าว
ถึงประวัติความเป็นมาของการประกวดดนตรีไทยในระดับนักเรียนว่า มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้ด�ำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรีไทย
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โครงการนี้ได้น�ำนิสิตผู้มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และ
ดนตรีไทยออกไปเผยแพร่ยงั สถาบันการศึกษาในจังหวัดต่างๆ เกือบทัว่ ประเทศตลอดจน
ต่างประเทศใกล้เคียงได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์
ต่อมาคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ศลิ ปะ นาฏศิลป์ และดนตรีไทย มีความเห็น
พ้องต้องกันว่า วิธีการส่งเสริมดนตรีไทยให้เป็นที่นิยมและแพร่หลายในกลุ่มคนไทยนั้น
นอกจากการเผยแพร่อย่างที่โครงการฯ ได้กระท�ำอยู่แล้วนั้น อาจท�ำได้อีกอย่างหนึ่งคือ
การจัดประกวดดนตรีไทยในระดับนักเรียนซึ่งเป็นวิธีการปลูกฝังความรักความนิยม และ
ส่งเสริมดนตรีไทยในหมูเ่ ยาวชนตรงจุดกว่า อันเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักดนตรี
ไทยรุ่นเยาว์ให้สูงขึ้น ดังนั้นโครงการจัดประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก
จึงได้เกิดขึน้ เป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2522 โดยคณะกรรมการโครงการเผยแพร่
ศิลปะนาฏศิลป์และดนตรีไทยขณะนัน้ เป็นผูร้ เิ ริม่ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อำ� พล ธรรมเจริญ
เป็นหัวหน้า อาจารย์ ฉัฐมา อาษารัฐ เป็นเหรัญญิก อาจารย์ประดิษฐ์ อินทนิล เป็นฝ่ายคัดเลือก
เพลงประกวด และติดต่อหาคณะกรรมการตัดสินการประกวด) ทุนด�ำเนินการส่วนใหญ่
ได้จากโครงการเผยแพร่ศลิ ปะ นาฏศิลป์ และดนตรีไทย จ�ำนวน 15,000 บาท นอกจากนี้
ยังได้รบั ความอนุเคราะห์จากสโมสรส่งเสริมกีฬาแสนสุข คุณสมชาย คุณปลืม้ บริษทั บุญรอด
ริเวอรี่ จ�ำกัด ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด สาขาชลบุรี สมาคมศิษย์เก่า มศว.บางแสน บริษทั ไทย
น�ำ้ ทิพย์ จ�ำกัด สโมสรโรตารีช่ ลบุรี และบริษทั โรงกลัน่ น�ำ้ มันไทย
หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย
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การจัดการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกฯ ได้รับพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึง่ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยให้แก่นกั เรียนครัง้ แรก ในการจัดการประกวดดนตรี
ไทยครัง้ ที่ 3 ปี พ.ศ. 2525 และได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการมอบถ้วยรางวัลให้แก่นกั เรียนทีช่ นะเลิศในการประกวดดนตรีไทย
สืบมาจนถึงปัจจุบนั การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกฯ ได้รบั เกียรติจาก
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านดนตรีไทย ท�ำให้การตัดสินการประกวดมีประสิทธิภาพ
และมีความน่าเชื่อถือ การจัดการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิง
ถ้วยพระราชทานได้เปลีย่ นผูร้ บั ผิดชอบการจัดการประกวดจากสถาบันวิจยั วัฒนธรรมและ
ศิลปะ เป็นคณะดนตรีและการแสดง ในปี พ.ศ. 2558
การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยบูรพา ตัง้ แต่ครัง้ ที่ 1 ถึง ครัง้ ที่ 35
พบว่า มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง ทั้งศิลปินแห่งชาติ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นดนตรีไทย ครูดนตรีอาวุโสหลายท่าน
บุคคลทีส่ ำ� คัญในกลุม่ คณะกรรมการการตัดสินนัน้ คือผูท้ ด่ี ำ� รงต�ำแหน่งคณะกรรมการ
การตัดสินการประกวด จากการประกวดครัง้ ที่ 1 จนถึงปัจจุบนั พบว่ามีประธานกรรมการ
การตัดสินเพียง 2 ท่านเท่านัน้ ได้แก่ ท่านแรก คือ อาจารย์สดุ จิตต์ ดุรยิ ประณีต (ศิลปิน
แห่งชาติ) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ ฯ ตัง้ แต่ครัง้ ที่ 3 ปี พ.ศ. 2525 ถึง ครัง้ ที่ 31
พ.ศ. 2554 คือ เป็นเวลา 28 ปี และท่านที่ 2 รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
(ศาสตราภิชาน) ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ฯ ครัง้ ที่ 32 ปี พ.ศ. 2555 จนถึง
ครัง้ ที่ 35 ปี พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 4 ปี ทัง้ นี้ มีคณะกรรมการทีม่ าตัดสินเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านดนตรีไทยทีม่ ชี อื่ เสียง ทัง้ ศิลปินแห่งชาติ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ น
ดนตรีไทย ครูอาวุโส แสดงให้เห็นถึงความน่าเชือ่ ถือและคุณภาพของการประกวดในเวทีนี้
กษิด์เดช เนื่องจ�ำนงค์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ในบริบทของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐทีก่ ำ� กับดูแลคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ แบ่งประเภทของมรดกวัฒนธรรมออกเป็น 7 ประเภท และได้ดำ� เนิน
การประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้มาตัง้ แต่ปพี .ศ. 2552 นอกจาก
นีย้ งั พบว่า ปัจจุบนั ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของภาคีสมาชิกอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
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การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก อย่างไรก็ตาม
มาตรการหรือกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตราบใดที่มนุษย์หรือผู้ถือครองวัฒนธรรมไม่เห็นคุณค่าและ
ความส�ำคัญ มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านัน้ แล้ว มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านัน้ ก็คงจะหมด
คุณค่าและความส�ำคัญลงไปในทีส่ ดุ
เทพธิดา ศิลปะบรรเลง (2522) ศึกษาเรื่องการสืบทอดและผลิตซ�้ำดนตรีไทยใน
สังคมไทยปัจจุบนั : กรณีศกึ ษา มูลนิธหิ ลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ผลการศึกษา
พบว่า การผสมผสานทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยส�ำคัญในกระบวนการสืบทอดและผลิตซ�ำ้
ดนตรีไทย การจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายและการใช้สอื่ สารมวลชนหลายประเภท เป็นวิธกี าร
ส�ำคัญที่เอื้อให้ดนตรีไทยสามารถด�ำรงอยู่ในสังคมไทยร่วมสมัยได้ ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ
ที่ค้นพบว่ามีส่วนส�ำคัญต่อประสิทธิภาพของการสืบทอดและผลิตซ�้ำดนตรีไทย ได้แก่
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การวางแผนงานทีด่ ี ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เงินทุนสนับสนุน การมีสถานทีท่ สี่ ะดวกส�ำหรับเป็นศูนย์กลาง
การท�ำงาน การมีปฏิสมั พันธ์กบั มวลชน และความต่อเนือ่ งในการจัดกิจกรรม จากการศึกษา
กิจกรรมของมูลนิธหิ ลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) สามารถกล่าวได้วา่ เป็นกรณี
ตัวอย่างทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการสืบทอดและสืบสานดนตรีไทยในสังคมไทยปัจจุบนั
บุษกร มณีสุธรรม (2553) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อ
การจัดการประกวดดนตรีไทยในระดับนักเรียนภาคตะวันออก สถาบันวิจยั วัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า การจัดงานประกวดดนตรีไทย ครัง้ ที่ 30
มีความเหมาะสม ในด้านการเตรียมงานจัดประกวดและการสรุปผลการด�ำเนินงาน ตามล�ำดับ
ผูท้ เี่ ข้าร่วมกิจกรรมมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และต�ำแหน่งทีแ่ ตกต่างกัน การส่งนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการอนุรกั ษ์ดนตรีไทย และมีความเห็นตรงกันในเรือ่ งการตัดสินประกวด
ทีม่ คี วามยุตธิ รรม เป็นทีน่ า่ พอใจ
สุพตั รา วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมติ กูล (2559) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอาจารย์ นิสิตและผู้ใช้บัณฑิต
เห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม ผลการประเมินด้านบริบทมีความเหมาะสม การก�ำหนด
วิชาเอกดนตรีไทยและวิชาเอกดนตรีตะวันตก มีความเหมาะสม อาจารย์มีความรู้ความ
สามารถในเนือ้ หาวิชาทีส่ อน การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับเนือ้ หาวิชา ผลผลิตมี
ความเหมาะสม ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ฯ มีดังนี้
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2.1 ด้านบริบทพบว่า จ�ำนวนหน่วยกิตในหลักสูตร มีมากเกินไป ควรปรับลดหน่วยกิต และ
พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา รวมทัง้ แผนการศึกษาให้มคี วามเหมาะสมมากขึน้ เครือ่ งดนตรีมไี ม่
เพียงพอต่อจ�ำนวนนิสติ ห้องซ้อมและห้องปฏิบตั กิ ารดนตรีมไี ม่เพียงพอ อาจารย์ผสู้ อนควรมี
ความเฉพาะทางและหลากหลาย เพื่อการเรียนปฏิบัติแบบตัวต่อตัว จึงควรมีการสร้าง
ความร่วมมือกับวิทยาลัยการดนตรี เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในส่วนของเครื่องดนตรี
ห้องซ้อม ห้องปฏิบตั กิ ารดนตรีและอาจารย์ผสู้ อนเพือ่ ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ และจัดซือ้ จัดหาเครือ่ งดนตรีให้มคี วามเพียงพอต่อจ�ำนวนนิสติ รวมทัง้ จัดจ้างอาจารย์
พิเศษหรือวิทยากรทีม่ คี วามเฉพาะทางเพิม่ ขึน้ ด้านกระบวนการพบว่า การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูไม่เป็นระบบขาดความชัดเจนในการปฏิบตั จิ งึ ควรมีการก�ำหนดเงือ่ นไขคุณสมบัติ
ของนิสติ ทีจ่ ะฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ด้านผลผลิตพบว่า นิสติ ไม่สำ� เร็จการศึกษาตาม
ก�ำหนดเวลา จึงควรมีการจัดแผนการศึกษาและชีแ้ จงแนวทางการศึกษาให้แก่นสิ ติ ทราบ
ล่วงหน้า เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมแก่นสิ ติ รวมทัง้ ควรมีการศึกษาปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
นิสติ ไม่สำ� เร็จการศึกษาตามก�ำหนดเวลาเพือ่ การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
จากการศึกษาหลักเกณฑ์และแบบประเมินการประกวดดนตรีไทย จากสถาบัน
ทีจ่ ดั การประกวดดนตรีไทย ในระดับชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ผูว้ จิ ยั ได้รบั ความอนุเคราะห์
เอกสารหลักเกณฑ์และแบบประเมินการประกวดของสถาบันต่างๆ จากรองศาสตราจารย์
ดร.ข�ำคม พรประสิทธิ์ จ�ำนวน 8 สถาบัน ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรมสามัญศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยทักษิณ
สามารถแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน จ�ำแนกตามหน่วยงาน
สถาบันที่
จัดการประกวด
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
กระทรวง
วัฒนธรรม
(แบ่งเป็น 5
ประเภท
ทุกประเภทจะไม่
เหมือนกัน)

ประเภทวง
1. วงครื่องสาย
ผสมปี่พาทย์

ระเบียบ ความไพเราะ
แบบแผน
เหมาะสม
กิริยาท่าทาง
เสียง,
10 คะแนน แนวความ
ถูกต้อง
จังหวะหน้า
ทับ 40
คะแนน

เทคนิคการ การขับร้อง
20
ใช้เครื่อง
ดนตรี
คะแนน
กลอนเพลง
ความ
กลมกลืน
30 คะแนน

2. วงอังกะลุง

ระเบียบ
แบบแผน
กิริยาท่าทาง
10 คะแนน

วิธีการ
บรรเลง
30 คะแนน

ระเบียบ
แบบแผน
30 คะแนน

ความ
กลมกลืน
30 คะแนน

3. วงสะล้อ
ซอซึง

ดนตรี
50 คะแนน

ขับร้อง(ซอ)
50 คะแนน

4.วงโปงลาง

ดนตรี
70 คะแนน

ขับร้อง
30 คะแนน

5.ลิเกฮูลู
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
การให้คะแนนของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวรแบ่งออก
เป็น 4 แบบ
(ประเภทของวง
เหมือนกันแต่เดี่ยว
เครื่องดนตรีกับ

เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน

มองภาพรวม 3 อย่าง 1. ดนตรี 2. ขับร้อง 3. การแสดง

วงเครื่องสาย
ผสมปี่พาทย์

ศาสตร์
50 คะแนน

ศิลป์
50 คะแนน

วงอังกะลุง
(ระดับประถม
ศึกษา)

ศาสตร์
(หลักการ, ท�ำนอง, จังหวะ,
บุคลิกภาพ)
50 คะแนน

ศิลป์
(ทักษะ, คุณภาพเสียง,
สุนทรียะ)
50 คะแนน

ขับร้อง
(ระดับประถม
ศึกษา
และระดับ
มัธยมศึกษา)

ศาสตร์
(ความถูกต้อง, ความ
เรียบร้อย, ทักษะในการขับ
ร้อง, บุคลิกภาพ)
70 คะแนน

สุนทรียะ
(กลวิธี, เม็ดพราย ความ
สอดคล้องกับท�ำนองหลัก)
30 คะแนน

หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย
Assessments and Evaluations in Thai Classical Music Competition

59

ตารางที่ 1 (ต่อ) เปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน จ�ำแนกตามหน่วยงาน
สถาบันที่
จัดการประกวด

ประเภทวง

ขับร้อง ให้ค่า
เดี่ยวเครื่องดนตรี
คะแนนต่างกัน
ไทย
รวมคะแนน
บรรเลงและขับร้อง
พิจารณาภาพรวม)
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
(เหมือนกับ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ทุกประการ
มองภาพรวมทั้ง
การบรรเลงและ
การขับร้อง)

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
แบ่งเป็น 2
ประเภท
1. ประเภทถ้วย ก.
2. ประเภทถ้วย ข.
(เกณฑ์การตัดสิน
เหมือนกับ ส.ย.ช.)
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เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน
ศาสตร์
65 คะแนน

สุนทรียะ
35 คะแนน

1. วงเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว
2. วงเครื่องสาย
ผสมปี่พาทย์
เครื่องคู่

ศาสตร์
(บุคลิกภาพ, ท�ำนอง,
จังหวะ, หลักการ)
50 คะแนน

ศิลป์
(ความกลมกลืน
และสุนทรียรส)
50 คะแนน

1. เดี่ยวเครื่อง
ดนตรี
2. ขับร้องเพลง
ไทย

คะแนนเต็ม 50 คะแนน
1. บุคลิกภาพ 5 คะแนน
2. ความถูกต้อง 5 คะแนน
3. ความเรียบร้อย 10 คะแนน
4. ทักษะ 10 คะแนน
5. สุนทรียะ 15 คะแนน

1. วงเครื่องสาย
ผสมขิม
2. วงปี่พาทย์
ไม้นวมเครื่องคู่
(สามารถซ�้ำ
ผู้บรรเลงได้แต่
ห้ามซ�้ำเครื่อง
ดนตรียกเว้นขับ
ร้องเพลงไทย)
ส่งได้โรงเรียนละ
1 วงเท่านั้น

ถ้วย ก.
หลักเกณฑ์การตัดสิน 9 ข้อ
1. บุคลิกภาพ
2. การเข้าจังหวะฉิ่งและ
หน้าทับ
3.เสียงไม่เพี้ยน
4. การประคบเสียง
5. การสวม - ส่งร้อง
6. ประมาณเสียงระหว่าง
เครื่องดนตรี
7. ความสัมพันธ์ของ
ส�ำนวนกลอนกับท�ำนอง
หลัก

ถ้วย ข.
หลักเกณฑ์การตัดสิน 8 ข้อ
1. การจัดวางต�ำแหน่ง
เครื่องดนตรี
2. บุคลิกภาพและความ
พร้อมเพียง
3. การเข้าจังหวะฉิ่งและ
จังหวะหน้าทับ
4. แบบแผนการบรรเลง
และขับร้อง
5. ระดับเสียงไม่เพี้ยน
6. ลักษณะการด�ำเนิน
ท�ำนอง
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ตารางที่ 1 (ต่อ) เปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน จ�ำแนกตามหน่วยงาน
สถาบันที่
จัดการประกวด

ประเภทวง

เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน
8. ความกลมกลืนของ
ส�ำนวนกลอนของเครื่อง
ดนตรีแต่ละชนิด
9. แนวการบรรเลงและ
ขับร้อง

การปรับโทษ
ขึ้นอยู่กับ
กรรมการ
มหาวิทยาลัย
บูรพา
(มองภาพรวมทั้ง
วงและขับร้อง)

7. ความสัมพันธ์ของ
ส�ำนวนกลอนกับท�ำนอง
หลัก
8. แนวการบรรเลงและขับ
ร้อง

1. ขับร้องหรือบรรเลงผิดท�ำนอง ผิดลูกตก เพลงขาด/เกิน
จังหวะหน้าทับ
2. ขับร้องหรือบรรเลงล้ม
3. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการประกวด

1. วงปี่พาทย์
ไม้นวม
2. วงเครื่องสาย
ผสม
3. วงอังกะลุง

คะแนนเต็ม 50 คะแนน
1. บุคลิกภาพ 5 คะแนน
2. ความถูกต้อง 10 คะแนน
3. ความเรียบร้อยต่อเนื่องของการบรรเลง 10 คะแนน
4. ทักษะในการบรรเลง 10 คะแนน
5. สุนทรียะ 15 คะแนน

1. เดี่ยวเครื่อง
ดนตรี
2. ขับร้องเพลง
ไทย

คะแนนเต็ม 50 คะแนน
1. บุคลิกภาพ 5 คะแนน
2. ความถูกต้อง 5 คะแนน
3. ความเรียบร้อย 10 คะแนน
4. ทักษะ 10 คะแนน
5. สุนทรียะ 15 คะแนน

หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย
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วิธดี ำ� เนินการวิจยั

วิธีการด�ำเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้านเอกสารจากเอกสารการประกวดดนตรีไทยฯ มหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด
จ�ำนวน 23 ฉบับ และเอกสาร หนังสือ ต�ำรา ที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และแบบประเมิน
การประกวดดนตรีไทย จากสถาบันทีจ่ ดั การประกวดดนตรีไทยในระดับ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจำ� นวน 8 สถาบันและการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรี
ไทย ระดับนักเรียน ภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผ่านการจัดสัมมนาเพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่
จากนัน้ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณด้านดนตรีไทยจ�ำนวน 19 ท่าน
รวมไปถึงน�ำผลการวิจัยที่ได้ไปทดลองใช้จริงในการประกวดดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย
บูรพาครัง้ ที่ 35 ในปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย

ผลการวิจยั

การพัฒนาหลักเกณฑ์และการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยด�ำเนินการจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “หลักเกณฑ์และการประเมินผล
การบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย” ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ณ คณะดนตรีและ
การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ปัญหาทีพ่ บในการตัดสินการประกวดดนตรีไทยฯ
จากการประชุมสรุปผลการตัดสินการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 34 เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2557 โดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านดนตรีไทย
ในการตัดสินการประกวดดนตรีไทยประเภทวงและประเภทเดีย่ วเครือ่ งดนตรีตา่ งๆ จ�ำนวน
23 ท่าน ตามรายนาม ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ รอดช้างเผือ่ น (ศาสตราภิชาน)
อาจารย์เฉลิม ม่วงแพรศรี (ศิลปินแห่งชาติ) ครูล�ำยอง โสวัตร ครูพัฒนี พร้อมสมบัติ
ครูปี๊บ คงลายทอง ครูไชยยะ ทางมีศรี ครูบุญช่วย แสงอนันต์ ครูสวิต ทับทิมศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิ ท ย์ ขั น ธศิ ริ รองศาสตราจารย์ อ รวรรณ บรรจงศิ ล ป
รองศาสตราจารย์วิเชียร อ่อนละมูล อาจารย์บรรเลง พระยาชัย รองศาสตราจารย์
ดร.มานพ วิสทุ ธิแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา อินทรสุนานนท์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
พงษ์ลดา ธรรมพิทกั ษ์กลุ ครูธญ
ั ทิพ คงลายทอง อาจารย์เอกสิทธิ์ การคุณี รองศาสตราจารย์
62
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ดร.ข�ำคม พรประสิทธิ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. จันทนา คชประเสริฐ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร
สีม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมข�ำ อาจารย์สันติ อุดมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธรณัส หินอ่อน และอาจารย์เมธี พันธุ์วราทร ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอปัญหา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งสามารถจ�ำแนกปัญหาและข้อเสนอแนะออกเป็น
2 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการจัดการประกวด ฯ
คณะกรรมการได้ให้ขอ้ สังเกตถึงปัญหาและข้อเสนอด้านการจัดการประกวด เพือ่ ให้
คณะจัดการประกวดปรับปรุงและด�ำเนินการให้การจัดการประกวดมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ใน
อนาคต โดยแบ่งออกเป็นประเด็น ต่างๆ ได้แก่ ประการแรกการเพิม่ รายการประกวดเดีย่ ว
เครือ่ งดนตรี ประการทีส่ อง การก�ำหนดรายละเอียดกติกาให้ชดั เจน ประการทีส่ ามการบันทึก
วิดโี อการประกวด และประการสุดท้ายการจัดการการประกวด
2) ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการตัดสินการประกวดฯ
ปัญหาด้านแบบการให้คะแนนการบรรเลงดนตรีในการประกวดนัน้ ครูพฒ
ั นี พร้อมสมบัติ
(สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2557) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเรือ่ ง การแบ่งช่องคะแนนในแบบประเมินผล
ของผูข้ บั ร้องให้แยกในส่วนของขับร้องออกมา ตัวอย่าง หากวงทีป่ ระกวดบรรเลงดนตรีดี
แต่ ขั บ ร้ อ งไม่ ดี ท� ำ ให้ เ สี ย ความกลมกลื น จึ ง เป็ น การตั ด โอกาสของวงดนตรี อี ก ทั้ ง
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา อินทรสุนานนท์ (สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2557) ให้ขอ้ เสนอแนะ
เกีย่ วกับการจัดสัดส่วนของการให้คะแนนขับร้องในการประกวดประเภทวงดนตรีไว้วา่ ให้จดั
สัดส่วนคะแนนให้ชดั เจนขึน้ ตัวอย่างเครือ่ งดนตรี 20 คะแนน ขับร้อง 20 คะแนน ให้กรรมการ
พิจารณาตัดคะแนนตามสัดส่วน แล้วจึงน�ำคะแนนมารวมเป็นผลการตัดสิน หากผูข้ บั ร้องไม่ดี
ก็จะไม่ตดั คะแนนในส่วนของวงดนตรีไปด้วย
ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี (สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2557) ให้ขอ้ สังเกตเรือ่ งแบบประเมิน
ของการตัดสินการประกวดฯ ว่า มีการแบ่งช่องให้คะแนนทีล่ ะเอียดจนเกินไป ท�ำให้ไม่สามารถ
ประเมินภาพรวมได้
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ รอดช้างเผือ่ น (สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2557) ได้กล่าวถึง
ปัญหาการให้คะแนนการขับร้องและการบรรเลงวงดนตรีแบบภาพรวมในสมัยโบราณและ
ปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ครูประสิทธิ์ ถาวร บอกว่า แต่โบราณให้มองภาพรวม ให้นบั ว่าการบรรเลง
1 ครั้ง 1 เพลง นับตั้งแต่ต้นจนจบ นั่นคือการมองภาพรวม ถ้าร้องผิด ล้ม ใน
รายละเอียดก็จะมีว่า ล้ม หรือร้ายแรงจะตัดคะแนนกี่เปอร์เซนต์ ถ้าร้องล้ม ต่อ
ให้เครื่องวิเศษ ก็ต้องแพ้ นี่คือครูมนตรี ครูประสิทธิ์ บอกว่าเป็นระเบียบมาแต่
โบราณ เช่น ถ้าร้องวิเศษ เครือ่ งตะกัว่ หลุด ถือว่า “แพ้” ทันที เพราะถือว่าไม่มี
ความพร้อม เพราะฉะนั้นคนที่จะมาประกวดต้องเตรียมเครื่องมือมาอย่างไร
น�ำเครือ่ งมือมาอย่างไร คุณภาพการบรรเลงทัง้ ร้องและเครือ่ ง วงดนตรี 1 วงจะมี
นักดนตรี 12 คน ส�ำหรับนักร้องมีคนเดียว ร้องก็เหมือนเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ระนาด
เอกก็มีคนเดียว เพราะฉะนั้น ทุกคนต้องรับผิดชอบทุกอย่าง 100 เปอร์เซ็นต์
จึงจะเป็นองค์รวมสมบูรณ์ นับเป็น 1 การแสดง ใครผิดก็ตดั คะแนนหมด
แต่ปัจจุบัน การประกวดเปลี่ยนแปลงไป การตัดสินประกวดดนตรีไทย
ภาคตะวันออกคณะกรรมการอาจจะไม่มีความสามารถทุกอย่างแบบครูมนตรี
ครูประสิทธิ์ ซึง่ สามารถตัดสินการประกวดแบบองค์รวมได้ เพราะฉะนัน้ การตัดสิน
“เราควรแยกเครือ่ งกับร้องออกจากกัน”
(ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2557)
จากการอภิปรายเรื่องปัญหาด้านการตัดสินการประกวดนั้น คณะกรรมการมีมติ
ให้ออกแบบแบบประเมินทีใ่ ช้ในการประกวดประเภทวงดนตรีขนึ้ ใหม่ เป็นการแยกการให้
คะแนนการขับร้อง และคะแนนการบรรเลงของวงดนตรีโดยให้แบ่งคะแนนการขับร้องและ
คะแนนเครือ่ งดนตรีออกจากกัน เพือ่ การตัดสินทีม่ คี วามชัดเจน และผลการตัดสินทีย่ ตุ ธิ รรม

ภาพที่ 1 คณะผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยในงานสัมมนาฯ
(บันทึกภาพเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
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แบบประเมินการประกวดประเภทวงดนตรี
ครูพฒ
ั นี พร้อมสมบัติ (สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2557) ได้กล่าวถึงการแบ่งคะแนน
วงดนตรีและการขับร้อง โดยได้แบ่งคะแนนต่าง ๆ ออกตามความเหมาะสม ไม่ควรก�ำหนด
คะแนนของนักร้องให้มากจนเกินไปให้พจิ ารณาเครือ่ งดนตรี 70 คะแนน ขับร้อง 30 คะแนน
และในการพิจารณาการขับร้อง ให้ประเมินจากการรักษาระดับเสียง กลวิธี เม็ดพราย
การขับร้อง ทางร้อง
ครูปี๊บ คงลายทอง (สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2557) ได้กล่าวถึงการแบ่งคะแนน
วงดนตรีและการขับร้อง โดยแบ่งเป็นคะแนนขับร้อง 20 คะแนน ดังนี้ การแบ่งคะแนน
ต้องให้คณะกรรมการมีปัญหาน้อยที่สุด เสนอคะแนน คะแนนบุคลิกภาพ 10 คะแนน
ท�ำนองหลัก 20 คะแนน ขับร้อง 20 คะแนน คะแนนรวมวง 50 คะแนน
จากการอภิปรายเรือ่ งการแบ่งคะแนนของการขับร้องและวงดนตรีนนั้ คณะกรรมการ
มีมติให้แบ่งคะแนนวงดนตรีและการขับร้อง ได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ คะแนนการบรรเลง
เครื่องดนตรี คะแนนการขับร้อง และคะแนนความไพเราะกลมกลืน โดยมีรายละเอียด
การพิจารณาดังนี้
1. คะแนนดนตรี 60 คะแนน แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
1.1 บุคลิกและมารยาท สรุปให้น�้ำหนัก 5 คะแนน
บุคลิกและมารยาท หมายถึง เครื่องแต่งกาย กริยาท่าทาง มารยาท ระหว่าง
การเริ่มเดินขึ้นไปบนเวทีการประกวด และท่าทางในการนั่งบรรเลงอยู่กับเครื่องดนตรี
1.2 ท�ำนอง ให้น�้ำหนักคะแนน 20 คะแนน
ค�ำจ�ำกัดความ ค�ำว่า “ท�ำนอง” หมายถึง
1.2.1 ท�ำนองเพลงถูกต้องตามทีค่ ณะกรรมการประกวดก�ำหนด หมายรวม
ถึงท�ำนองหลักและระดับเสียงตามประเภทของวงที่ประกวด
1.2.2 ท�ำนองเพลงถูกต้องตามลักษณะการบรรเลงของเครือ่ งดนตรีแต่ละชนิด
1.3 หลักและวิธีการปฏิบัติทักษะ ให้น�้ำหนักคะแนน 20 คะแนน
ค�ำจ�ำกัดความ หมายถึง
1.3.1 กลวิธีการบรรเลงถูกต้องตามหลัก วิธีการปฏิบัติทักษะของแต่ละ
เครื่องดนตรี (ยกตัวอย่างเช่น การใช้นิ้ว การใช้ลม การแบ่งมือ เป็นต้น)
1.3.2 การบรรเลงถูกต้องตามแบบแผนการบรรเลงรวมวง เช่น การขึน้ ลง ส่ง สวม
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1.4 จังหวะ ให้น�้ำหนักคะแนน 15 คะแนน
ค�ำจ�ำกัดความ หมายถึง
1.4.1 จังหวะสามัญถูกต้องตามแนวการบรรเลงที่เหมาะสม
1.4.2 จังหวะฉิ่งและหน้าทับถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงรวมวง
(ถูกต้องตามอัตราของเพลงและการเข้าออกฉิ่งและหน้าทับของท�ำนองลูกหมด)
2. คะแนนขับร้อง 20 คะแนน แบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้
2.1 แบบแผนและบุคลิกภาพ หมายถึง ท่านั่ง สีหน้าท่าทาง ไม่ใช้เท้าเคาะ
จังหวะ ไม่กระดิกเท้า นั่งพับเพียบ นั่งร้องตัวตรง 2 คะแนน
2.2 ค�ำร้อง หมายถึงการออกค�ำถูกต้องตามอักขระวิธี ร้องได้ชัดเจน ถูกต้อง
ตามที่กองประกวดส่งไปให้ การควบกล�้ำ 3 คะแนน
2.3 ท�ำนองร้อง หมายถึง การร้องถูกท�ำนองเพลงที่ก�ำหนดไว้ให้ ถูกตาม
ลูกตก โครงสร้าง 3 คะแนน
2.4 กลวิธีการร้อง หมายถึง การตกแต่งวิธีการเอื้อน การครั่น กระทบ เอื้อน 3
เสียงชัดเจน รวมถึงวิธีการเปล่งเสียง การปั้นค�ำ เป็นต้น 4 คะแนน
2.5 จังหวะ รวมไปถึงการร้องไม่คร่อม ไม่ขาด ไม่เกิน รักษาจังหวะการร้องได้
คงที่ เหมาะสม 4 คะแนน
2.6 เสียง หมายถึง คุณภาพเสียงผู้ขับร้อง ไพเราะ น่าฟัง รักษาเสียงได้คงที่
ไม่เพี้ยน 4 คะแนน
การปรับแพ้สำ� หรับนักร้อง การร้องผิดเพลง การร้องล่ม จะได้คะแนนเท่ากับ 0
จาก 20 คะแนน
3. คะแนนความกลมกลืน/ความไพเราะ/สุนทรียะ  20 คะแนน
3.1 ลีลาอารมณ์มีความเหมาะสมกับประเภทของวงและการขับร้อง
3.2 มีคุณภาพเสียงและรสมือ
3.3 ความไพเราะกลมกลืน ไม่เพี้ยนของการขับร้องและบรรเลงรวมวง
3.4 ผูกกลอนเพลงในการบรรเลงได้เหมาะสม
จากมติของคณะกรรมการก�ำหนดให้แบ่งคะแนนการแข่งขันประเภทวงดนตรี
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนทีห่ นึง่ คะแนนการบรรเลงดนตรี 60 คะแนน ส่วนทีส่ องคะแนน
การขับร้อง 20 คะแนน และส่วนที่สามคะแนนความไพเราะ กลมกลืน 20 คะแนน โดยใน
ในแต่ละส่วนได้ก�ำหนดรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
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ตารางที่ 2 แบบประเมินการประกวดประเภทวงดนตรี
วงดนตรี 60 คะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

บุคลิก มารยาท
(5 คะแนน)
ท�ำนองเพลง
(20 คะแนน)
ทักษะปฏิบัติ
(20 คะแนน)
จังหวะ (15 คะแนน)
ขับร้อง (20 คะแนน)
บุคลิก มารยาท
(2 คะแนน)
ค�ำร้อง (3 คะแนน)
ท�ำนองร้อง (3 คะแนน)
กลวิธีการขับร้อง
(4 คะแนน)
จังหวะ
(4 คะแนน)
เสียง
(4 คะแนน)
สุนทรียะ
(20 คะแนน)
คะแนนรวม (100 คะแนน)
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ภาพที่ 2 รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผือ่ น ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการอภิปราย
(บันทึกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

ภาพที่ 3 – 4 บรรยากาศการอภิปราย
(บันทึกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

ภาพที่ 5 (ซ้าย) รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อนอภิปรายเรื่องแบบประเมิน
ภาพที่ 6 (ขวา) คณะกรรมการทดสอบแบบประเมินที่ออกแบบขึ้นใหม่
(บันทึกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
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แบบประเมินการประกวดประเภทการเดีย่ วเครือ่ งดนตรีและการเดีย่ วขับร้อง
มติจากคณะกรรมการลงความเห็นเรื่องรายละเอียดคะแนนการเดี่ยวเครื่องดนตรี
และการขับร้อง ตรงกันว่าควรปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับใบให้คะแนนวงดนตรี
ซึง่ รายละเอียดใบคะแนนเดีย่ วเครือ่ งดนตรีและการขับร้อง มีดงั นี้
ตารางที่ 3 แบบประเมินการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี
หลักเกณฑ์

คะแนน

หมายเหตุ

บุคลิก มารยาท (10 คะแนน)
ท�ำนองเพลง (20 คะแนน)
จังหวะและแนวการบรรเลง (20 คะแนน)
ทักษะพื้นฐานและทักษะขั้นสูง (20 คะแนน)
สุนทรียะ (30 คะแนน)
คะแนนรวม (100 คะแนน)

ตารางที่ 4 แบบประเมินการประกวดเดี่ยวขับร้อง
หลักเกณฑ์

คะแนน

หมายเหตุ

บุคลิก มารยาท (10 คะแนน)
ค�ำร้อง (10 คะแนน)
ท�ำนองร้อง (15 คะแนน)
เม็ดพรายและกลวิธีการขับร้อง
(25 คะแนน)
จังหวะ (20 คะแนน)
เสียง (20 คะแนน)
คะแนนรวม (100 คะแนน)
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ผลการวิจยั

การศึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์และการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรี
ไทยฯ ก�ำหนดจัดการสัมมนา โดยน�ำปัญหาทีพ่ บจากการประกวดครัง้ ที่ 34 พ.ศ. 2557
มาศึกษาหาแนวทางแก้ไข ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นดนตรีไทย จ�ำนวน 19 ท่าน
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน (ศาสตราภิชาน) ครูพัฒนี พร้อมสมบัติ
รองศาสตราจารย์วเิ ชียร อ่อนละมูล ครูลำ� ยอง โสวัตร ครูบญ
ุ ช่วย แสงอนันต์ ครูไชยยะ
ทางมีศรี รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ ครูสวิต ทับทิมศรี รองศาสตราจารย์
อรวรรณ บรรจงศิลป ครูปบ๊ี คงลายทอง รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสทุ ธิแพทย์ ครูธญ
ั ทิพ
คงลายทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล อาจารย์บรรเลง พระยาชัย
อาจารย์เอกสิทธิ์ การคุณี รองศาสตราจารย์ ดร.ข�ำคม พรประสิทธิ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.จตุพร สีม่วง อาจารย์สันติ อุดมศรีและอาจารย์ชาติชาย ศรีสมุทร ในการสัมมนา
เรือ่ ง “หลักเกณฑ์และการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย” ระหว่างวันที่
12-14 ธันวาคม 2557 เป็นการอภิปรายปัญหาทีพ่ บในการตัดสินและแนวทางในการแก้ไข
ในการประกวดดนตรีไทย ฯ ครัง้ ที่ 34 พ.ศ. 2557 เพือ่ ให้คณะจัดการประกวดฯ ปรับปรุง
และด�ำเนินการให้การจัดการประกวดมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในอนาคต
จากปัญหาและข้อเสนอแนะข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการจัดการประกวดฯ แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่
ข้อแรกการเพิม่ รายการประกวดเดีย่ วเครือ่ งดนตรี ข้อทีส่ อง การก�ำหนดรายละเอียดกติกา
ให้ชดั เจน ข้อทีส่ าม การบันทึกวิดโี อเทปการประกวด และข้อสุดท้าย การจัดการประกวด
ทัง้ นีป้ ญ
ั หาทัง้ 4 ข้อนัน้ เป็นข้อสังเกตจากคณะกรรมการเพือ่ เป็นแนวทางให้ผจู้ ดั การประกวด
พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ในการด�ำเนินการประกวดครัง้ ต่อไป
ประเด็นที่ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการตัดสินการประกวด ฯ สามารถสรุปเป็น
ประเด็นหลักได้ 2 ข้อคือ ข้อแรก แบบการให้คะแนนการบรรเลงดนตรีในการประกวด และ
ข้อทีส่ อง การจัดคณะกรรมการในการประกวดประเภทวงดนตรี การอภิปรายเพือ่ พัฒนา
แบบประเมินมุง่ เน้นพัฒนาแบบประเมินการบรรเลงของผูเ้ ข้าประกวด จึงแบ่ง แบบประเมิน
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกได้แก่การเดีย่ วเครือ่ งดนตรีและการเดีย่ วขับร้อง
มีการก�ำหนดเกณฑ์ให้แตกต่างกันดังนี้ การเดีย่ วเครือ่ งดนตรีพจิ ารณาจากบุคลิกมารยาท
ท�ำนองเพลง ทักษะพืน้ ฐานและทักษะขัน้ สูง จังหวะและแนวการบรรเลง เม็ดพราย กลวิธี
และสุนทรียะ การเดีย่ วขับร้องพิจารณาจากบุคลิกมารยาท ค�ำร้อง ท�ำนองร้อง กลวิธกี าร
ขับร้อง จังหวะและเสียง ประเภทที่ 2 วงดนตรี การตัดสินประเภทวงดนตรีมกี ารแบ่งน�ำ้ หนัก
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ของคะแนนออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ การบรรเลงวงดนตรี การขับร้อง และสุนทรียะ อีกทัง้ ยังมี
การก�ำหนดข้อปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการระหว่างการตัดสินเพือ่ ความเรียบร้อยในการด�ำเนินการ
ตัดสินการประกวดอีกด้วย

อภิปรายผล

ผลการออกแบบการประเมินทัง้ ประเภทเดีย่ วเครือ่ งดนตรี เดีย่ วขับร้อง และประเภท
วงดนตรี ได้รบั การทดสอบ และน�ำไปทดลองใช้จริงในการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียน
ภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้ ง ที่ 35 จึ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น แบบประเมิ น และหลั ก เกณฑ์ ที่ มี ม าตรฐาน ประกอบกั บ
คณะกรรมการตัดสินประกวดหลายท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยที่ตัดสินใน
การประกวดนีม้ ายาวนานท�ำให้ผลการศึกษายิง่ มีความน่าเชือ่ ถือยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับ บุษกร
มณีสุธรรม (2553) ได้กล่าวถึงคณะกรรมการตัดสินที่ได้รับการยอมรับว่า ผลการตัดสิน
น่าเชือ่ ถือ ยุตธิ รรมกับทุกฝ่ายและเป็นทีพ่ อใจ
อนึ่ง ผลในการศึกษานี้ สามารถน�ำไปเผยแพร่ให้กับเวทีการประกวดอื่นๆ หรือ
เกิดการเปรียบเทียบและน�ำไปสู่การพัฒนารูปแบบการตัดสินการประกวดดนตรีไทยใน
อนาคต การประกวดเวทีนม้ี กี ารจัดประกวดมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน จึงเป็นการพัฒนาและ
สืบทอดดนตรีไทยด้วยกิจกรรมดนตรีไทย ส่งเสริมให้เยาวชนรูจ้ กั ดนตรีไทย ซึง่ สอดคล้องกับ
เทพธิดา ศิลปบรรเลง (2522) ที่ได้อธิบายไว้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญของมูลนิธิหลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทีช่ ว่ ยสืบทอดดนตรีไทยให้กบั เยาวชน การศึกษาวิจยั นี้
เป็นต้นแบบในการศึกษาการประเมินการบรรเลงดนตรีไทยขัน้ พัฒนาในอนาคต
การจัดการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายเวที
ทัง้ ระดับเขต ภูมภิ าค และประเทศ เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามตืน่ ตัวอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึง่ ในการประกวดแต่ละเวทีมกี ารก�ำหนดบทเพลงต่างๆ
ทั้งในการประกวดประเภทเดี่ยวและประเภทวงดนตรี การศึกษาเรื่องบทเพลงที่ใช้ใน
การประกวด หรือพัฒนาหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับการทักษะทางดนตรีของนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาต่อไป

หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย
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